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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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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »هاي آزمونو روش هاويژگي –هاي پالستيكي توالت فرنگي نشيمنگاه «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  توسلي، ناصر

  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(
  

  رندعضو هيات علمي دانشگاه آزاد پ

    :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
  )متالورژي صنعتي كارشناس مهندسي(
  

مدير عامل شركت بازرسي فني و مهندسي 
  كارافرا

  بابازاده، سعيد
  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(
  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرند

  خستوان، مريم
  )كارشناس ارشد مهندسي پليمر(
  

  كارشناس واحد فني شركت ايتراك

  گرامي مهسا
  )كارشناس مهندسي پليمر(
  

  ركت اسپاد ايرانيان بهين آزماكارشناس ش

  گرامي ميترا
  )كارشناس ارشد مهندسي پليمر(
  

  كارشناس استاندارد

  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 استاندارد سازمان ملي با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  گفتارپيش

  1  هدف و دامنه كاربرد    1
  1  مراجع الزامي    2
  3  اصطالحات و تعاريف    3
  3  انواع نشيمنگاه    4
  3  2و 1هاي نوع ها و دربالزامات عمومي براي نشيمنگاه    5
  4  1هاي نوع ها و دربالزامات خاص نشيمنگاه    6
  5  2هاي نوع مات خاص نشيمنگاهالزا    7
  8  2هاي نوع الزامات خاص درب    8
  9   2و1هاي نوع ها و دربگيرهاي نشيمنگاهضربه    9

  11  2و1هاي نوع ها و دربلوالهاي نشيمنگاه    10
  14  گذارينشانه   11
  14  بنديبسته    12
  16  2نوع  يهاهمنگايها و نشجذب آب درب نييروش تع) يالزام(الف  وستيپ
  17  2نوع  يهامنگاهيمقاومت نسبت به ضربه نش نييروش تع) يالزام(ب  وستيپ
  19  2نوع  يهامقاومت نسبت به ضربه  درب نييروش تع) يالزام( پ وستيپ
  21  2نوع  يهامنگاهينش  تيصلب نييروش تع) يالزام( ت وستيپ
  23  2نوع  يهادرب تيصلب نييروش تع) يالزام( ث وستيپ
  25  2نوع  يهامنگاهيها و نشروش آزمون انحراف درب) يالزام( ح وستيپ
  26  2نوع  يهامنگاهيها و نشدادن توسط دربروش آزمون رنگ پس) يالزام( ج وستيپ
  27  2نوع  يهامنگاهيها و نشدرب يريروش آزمون لكه پذ) يالزام( چ وستيپ
  29  يبهداشت يطراح يبرا 2نوع  ياهمنگاهيزمون شكل نشآروش ) يالزام( خ وستيپ
  31  2نوع  يهامنگاهيها و نشسطح درب يسخت نييروش آزمون تع) يالزام( د وستيپ

  



  ه 

گفتارپيش  

آن در  نويسپيش كه "هاي آزمونها و روشويژگي –هاي پالستيكي توالت فرنگي نشيمنگاه" استاندارد
تهيه و تدوين شده و ر آزمون و كاليبراسيون هاي همكاآزمايشگاههاي مربوط توسط انجمن كميسيون

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

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

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

بنابراين، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
 .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 1254:1981(2007), British standard specification for WC seats (plastics) 
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 هاي آزمون و روش هاويژگي –هاي پالستيكي توالت فرنگي نشيمنگاه

 هدف و دامنه كاربرد   1

با يا (ها هاي آنهاي پالستيكي توالت فرنگي و دربهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات نشيمنگاه
  .باشدمي) بدون اجزاي فلزي

هاي توالت فرنگي مطابق با استاندارد اين استاندارد براي دو نوع نشيمنگاه توالت فرنگي، براي استفاده با كاسه
  .كاربرد دارد 9-2بند 

 مراجع الزامي  2

. ه استها ارجاع داده شدمدارك 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 تجديدكه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهصورتيدر
ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

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

گيري سختي الستيك ولكانيزه يا گرمانرم ـ الستيك ـ روش اندازه ،654استاندارد ملي ايران شمارة  2-1
  روش آزمون

هاي الكتروترسيبي نيكل به پوشش -هاي فلزيپوشش، 1385: 2161لي ايران شمارة استاندارد م 2-2
   انضمام كروم و مس به انضمام نيكل و كرم

آهن -هاي فلزيهاي آبكاري كادميوم بر روي پوششپوشش، 1384: 2219استاندارد ملي ايران شمارة  2-3
  يا فوالد

  آلديي گيري فنل فرم مواد قالب ،1363سال : 2503استاندارد ملي ايران شمارة  2-4
: قسمت اول -روش راكول  - نجي فلزاتآزمون سختي س، 1384: 7811- 1استاندارد ملي ايران شمارة  2-5

  )A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H  ،K  ،N  ،T هاي مقياس(روش آزمون 
  ف عموميمفتول براي مصار -مس وآلياژهاي آن ،7887:1383استاندارد ملي ايران شمارة  2-6
هاي آبكاري روي بر سطح آهن يا پوشش -هاي فلزيپوشش، 1384: 8549استاندارد ملي ايران شمارة  2-7

  فوالد
2-8 ISO 877,Methods of exposure to solar radiation 
2-9 EN 33:2011,WC pans and WC suites. Connecting dimensions 
2-10 EN 1774:1997, Zinc and zinc alloys. Alloys for foundry purposes. Ingot and liquid 
2-11 EN 12164:2011,Copper and copper alloys. Rod for free machining purposes 
2-12 EN 12167:2011,Copper and copper alloys. Profiles and rectangular bar for general 

purposes 
2-13 EN 12844:1998, Zinc and zinc alloys. Castings. Specifications 
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2-14 BS PD 970:2005,Wrought steels for mechanical and allied engineering purposes. 
Requirements for carbon, carbon manganese and alloy hot worked or cold finished 
steels 

2-15 BS 1322, Aminoplastic moulding materials 
2-16 BS 1449-2, Steel plate, sheet and materials-Part 2 stainless and heat resisting steel plate, 

sheet and strip 
2-17 BS 7371-12:2008, Coatings on metal fasteners. Requirements for imperial fasteners 

 اصطالحات و تعاريف   3

  :رودار ميكدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به

3-1 

  1سفيدك زدن
    .شودمي زدن ناميدهها به سطح قطعه پس از توليد، سفيدكحركت افزودني

 انواع نشيمنگاه  4

  :ها بايد يكي از انواع زير باشدهاي آنهاي دستشويي و دربنشيمنگاه
  .خته شده باشندگيري آمينوپالستيك يا فنوليك خاص ساهايي كه از مواد قالبها و دربنشيمنگاه -1نوع 
هاي الف تا د را برآورده     هايي كه از مواد پالستيك ديگر، كه الزامات پيوستها و دربنشيمنگاه -2نوع 
  .كنند، ساخته شده باشندمي

  2و  1هاي نوع دربها و نشيمنگاهالزامات عمومي براي   5
  سازه  1- 5

شدگي، خطوط تزريق، آلودگي اليهزدگي و اليهاولها و متعلقات بايد صاف، عاري از ت، دربهانشيمنگاه سطح
  . و وجود رگه و تغييرات رنگ ناخواسته باشد

  . هاي داخلي باشندگيري شده بايد عاري از حفرهقطعات قالب
  .طور كامل پخت شوندموادي كه نياز به پخت دارند، بايد به

  ابعاد  2- 5
  ابعاد نشيمنگاه   2-1- 5

  . باشند 1، بايد مطابق جدول و شكل  2يا  1ع هاي نوتمام نشيمنگاه ابعاد
و  1توانند طرح جلو باز باشند به شرط آن كه طرح كلي نشيمنگاه مشابه شكل مي 2و  1هاي نوع نشيمنگاه

متر ميلي 80اگر طرح نشيمنگاه جلو باز باشد، عرض قسمت باز جلو بايد مينيمم . باشند 1ابعاد مطابق جدول 
  . تر باشدمميلي 140و ماكسيمم 

  ابعاد درب   2-2- 5

                                                 
1- Blooming 
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به نشيمنگاه  ،10منطبق با الزامات بند آالت اي باشد كه بتواند با يراقگونهبايد به 2يا  1درب نوع  ابعاد
  .متصل شود

كه  اي باشد كه داخل كاسه توالت فرنگي، وقتي گونهطرح و نحوه ارتباط بين درب و نشيمنگاه بايد به
  .شود، قابل ديدن نباشددرجه نسبت به افق ديده مي 45زاويه درب با / مجموعه نشيمنگاه

  هاي توالت فرنگيابعاد نشيمنگاه -1جدول 

  بعد   توضيح  نماد بعد
  )مترميلي(

A 463 ماكسيممو  432 مينيمم  اي لوال تا لبه بيروني قسمت جلو فاصله خط مركز پيچ  
B 285يمم ماكسيا  255 مينيمم  طول قسمت باز در بلندترين نقطه  
C 240ماكسيمم يا  215 مينيمم  ترين نقطهپهناي قسمت باز در پهن  
D 380مينيمم   ترين نقطهعرض در پهن  
E 57 مينيمم  هاي داخلي و خارجي فاصله بين لبه  
F 175تا  145  هاي لوالفاصله مراكز پيچ  
G 95 ماكسيممو  85 مينيمم  هاي لوال تا لبه داخلي قسمت پشت نشيمنگاهفاصله خط مركز پيچ  

  

 
  نشيمنگاهطرح  -1شكل 

   1هاي نوع ها و دربالزامات خاص نشيمنگاه  6
 مواد  6-1

  :بايد از يكي از مواد زير ساخته شوند 1هاي نوع ها و دربنشيمنگاه
  ؛4-2هاي فنوليك مطابق الزامات استاندارد بند پالستيك - الف
  .15- 2د بند ها مطابق الزامات استاندارآمينو پالستيك -ب
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 طرح و سازه   6-2

ترين قسمت مينيمم ضخامت نشيمنگاه در ضخيم. سطح زيري نشيمنگاه بايد صاف و بدون گودي باشد
مينيمم . متر باشدميلي 7/4، )هاي گرداز جمله لبه(ترين قسمت متر و در نازكميلي 19نشيمنگاه، بايد 

هيچ لبه تيزي در نشيمنگاه و درب نبايد وجود . باشدمتر ميلي 6متري لبه، بايد ميلي 25ضخامت درب تا 
  .داشته باشد

   2هاي نوع ها و دربالزامات خاص نشيمنگاه  7
 مواد  7-1

  :، بايد طوري باشد كه تحت شرايط استفاده2هاي نوع مواد پالستيكي مورد مصرف در ساخت نشيمنگاه
  سفيدك نزند؛ - الف
  .دباش 4-7هاي بند كننده آزمونبرآورده -ب
 ابعاد  7-2

كننده اي باشند كه نشيمنگاه برآوردهمشخص نشده، بايد به گونه 1- 2- 5ها كه در بند ابعادي از نشيمنگاه
  . باشد 4- 7هاي بند آزمون

 طرح و ساختمان  7-3

  طرح برگزيده  7-3-1
د طرح برگزيده نشيمنگاه، طرحي است كه سطح زيري آن صاف بوده و هيچ لبه تيزي در نشيمنگاه وجو

   .نداشته باشد
  هاي مجازطرح ساير  7-3-2

 از طرح عمومي بخش توخالي هابرآمدگي. كمترين تورفتگي ممكن را داشته باشدبايد  نشيمنگاهسطح زيري 
  :تواند به يك يا چند دليل زير باشد، فقط مينشيمنگاه

  براي تجهيز يا تقويت قطعات لوال؛ - الف
  گير؛براي تجهيز يك ضربه -ب
  ؛ انداز به منظور باال بردن نشيمنگاه از لبه كاسه توالت فرنگييك قطعه فاصله تجهيزبراي  -پ
  .گذاريبراي عالمت -ت

كه مربوط به قرارگيري جز موارديهايي بههاي داراي قسمت توخالي زيري، نبايد داراي برآمدگينشيمنگاه
  :هاي زير است، باشندنشيمنگاه در يكي از گروه

  گذاري؛گيرها و عالمتال، ضربهبراي لو: 1گروه 
  .گذاريانداز و عالمتبراي لوال، قطعه فاصله: 2گروه 

  الزامات شكل بهداشتي  7-3-3
  :هر تورفتگي بر روي سطح زيري نشيمنگاه بايد



5  

  متر مربع، در سطح زيري نشيمنگاه باشد؛ميلي 5000داراي مساحتي بيش از  - الف
  : شكلي داشته باشد كه  -ب

  ي به فضا تورفته،هاي داخل قسمت تواندباست، نشان داده شده 6طور كه در شكل همانيك شابلون
  شود، و نشيمنگاه، جا زده) مشابه سطح زيري نشيمنگاه(محافظ  صفحه بين

  تورفته، وقتي كه شابلون داخل قسمت قسمت تورفته بتواند توسط صفحه محافظ هايبخشهمه 
  .است، پوشانده شود

  ندارد و  عمقنشيمنگاه متر از صفحه سطح زيري ميلي 12بيش از اي،  هيچ نقطهتورفته در قسمت
  .هاي مربوط در هيچ شرايطي نبايد بريده شوندلبه

  متر را داشته باشدميلي 20تمام نقطه روي آن بايد قابليت تماس با يك كره به قطر.  
  اندازقطعه فاصله  7-3-4
  كليات  7-3-4-1

باشد، آن بايد داراي چهار تيغه شعاعي كه متصل نشده ) 2-9مطابق بند (گيرها اگر به يك نشيمنگاه، ضربه
متر از سطح بااليي لبه كاسه گيري شده و نشيمنگاه را بيش از سه ميليبه صورت يكپارچه با نشيمنگاه قالب

  . توالت فرنگي باالتر نبرند، باشد
  ابعاد  7-3-4-2

فاصله . متر باشدعاعي باشد و پهناي آن نبايد كمتر از سه ميليمتر در جهت شميلي 45تيغه نبايد كمتر از 
  . متر باشدميلي 100بين هر دو عدد تيغه مجاور نبايد كمتر از 

  الزامات آزمون  7-4
هاي گيرند،  خصوصيات نشيمنگاهمي ، مورد آزمون قرار2جدول  5هاي ذكر شده در ستون وقتي مطابق روش

  . باشد 2جدول  4و  3هاي بايد مطابق ستون 2نوع 
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  2هاي نوع نشيمنگاه براي الزامات آزمون - 2جدول 
1 2 3  4  5  

مينيمم   واحد يا شرح مشخصه
  مقدار

  ماكسيمم 
  روش آزمون  مقدار

 جذب آب

  الفپيوست   %75/0  -  درصد افزايش جرم

  بدون نقص  -  1-5خصوصيات ذكر شده در الزامات بند 

بازرسي ظاهري پس 
  از

وست پي( غوطه وري 
  )الف

مقاومت نسبت به 
 ضربه

  بپيوست   بدون عيب  -  عيب ظاهري

  صلبيت

  تپيوست   مترميلي 5/12  -  تغيير شكل خمشي

  بدون شكست  -  شكست
بازرسي ظاهري پس 

از برداشتن بار 
  )تپيوست (

   حپيوست   مترميلي 3  -  انحراف
دادن پس رنگ

 توسط نشيمنگاه
  جپيوست   گبدون انتقال رن  -  انتقال رنگ مشهود

/ دادن و پس رنگ
  يا  ساير سطوح 

تغيير رنگ 
 نشيمنگاه

  چپيوست   بدون تغيير رنگ    تغيير رنگ يا ديگر تغييرات ايجاد شده در سطح

ثبات رنگ در برابر 
 نور

  -  4  تعداد استاندارد پشم رنگ شده
 8-2استاندارد بند 

يا استانداردهاي 
  معادل

 شكل بهداشتي

نشيمنگاه  هايبخش تمام بلون واصلي شاتماس بين سطح 
  خپيوست   بايد مثبت باشد  -  آزموناشاره شده در روش 

     mm2 1290     هايا ساير عالمت شناسايي مساحت حروفناحيه باال آمده يا 

  -  پيوست 3-هاي اشاره شده در بند ختورفتگي

براي جمع شدن 
ها، كمترين آلودگي

فضاي ممكن را 
 كنندمي  ارائه 

  خپيوست 

 HR(  L45( سختي راكول سختي سطح
مشخص نشده 

  دپيوست   است
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   2هاي نوع الزامات خاص درب  8
  مواد  8-1

  :، بايد طوري باشد كه تحت شرايط استفاده2هاي نوع مواد پالستيكي مورد مصرف در ساخت درب
  سفيدك نزند؛ - الف
  .باشد 3-8هاي بند كننده آزمونبرآورده -ب
  ابعاد و ساختمان  8-2

  .باشد كه به آساني از روي نشيمنگاه بلند شوداي طراحي شدهگونهدرب بايد به
هيچ لبه تيزي . گونه برجستگي داده باشدگيرها نبايد هيچسطح زيري درب، غير از لبه بيروني درب يا ضربه

  .در درب نبايد وجود داشته باشد
  الزامات آزمون  8-3

هاي نوع گيرند، خصوصيات درب، مورد آزمون قرار مي3دول ج 5هاي ذكر شده در ستون وقتي مطابق روش
  . باشد 3جدول  4و  3هاي بايد مطابق ستون 2
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2هاي نوع درب براي الزامات آزمون -3جدول   
1 2 3  4  5  

مينيمم   واحد يا شرح مشخصه
  مقدار

  ماكسيمم
  روش آزمون  مقدار 

 جذب آب

  پيوست الف  %75/0  -  درصد افزايش جرم 

  بدون نقص  -  1-5يات ذكر شده در الزامات بند خصوص

بازرسي ظاهري 
پس از 

پيوست (وري غوطه
  )الف

مقاومت نسبت به 
 ضربه

  پيوست پ  بدون عيب  -  عيب ظاهري

 صلبيت

  -  تغيير شكل خمشي

  مترميلي 25
هيچ بخشي از لبه 

درب نبايد از 
قسمت باز 

نشيمنگاه بيرون 
  زده باشد 

  پيوست ث

  بدون شكست  -  شكست
بازرسي ظاهري پس 

از برداشتن بار 
  )پيوست ث(

  پيوست ح   مترميلي 3  -  انحراف
توسط دادن پس رنگ

 نشيمنگاه
  پيوست ج  بدون انتقال رنگ  -  انتقال  رنگ مشهود

/ دادن و پس رنگ
  يا  ساير سطوح 

تغيير رنگ 
 نشيمنگاه

  وست چپي  بدون تغيير رنگ    تغيير رنگ يا ديگر تغييرات ايجاد شده در سطح

  -  4  تعداد استاندارد پشم رنگ شدهتغيير رنگ در برابر نور
 8-2استاندارد بند 

يا استانداردهاي 
  معادل

     mm2 1200   -  ها مساحت حروف يا ساير عالمت شكل بهداشتي

 HR(  L45(سختي راكول سختي سطح
مشخص نشده 

  پيوست د  است
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   2و  1هاي نوع ها و دربگيرهاي  نشيمنگاهضربه  9
  مواد   9-1
  تركيبات الستيكي  9-1-1

جهنده و بدون جذب آب يا ها بايد از جنس الستيك طبيعي يا مصنوعي دربها و نشيمنگاههاي گيرضربه
كه گيري شده، وقتيگيرهاي قالبسختي ضربه. مواد پالستيك با خصوصيات مشابه، ساخته شده باشند

باشد و  IRHD 95تا  IRHD 85گيرند، بايد در محدوده ، مورد آزمون قرار مي1-2مطابق استاندارد بند 
  .باشد IRHD 95تا  IRHD 65سختي ساير ضربه گيرها بايد در محدوده 

  فلزات  9-1-2
ها بايد مطابق مشخصات ذكر شده در بندهاي گيرها به نشيمنگاه يا دربفلزات مورد استفاده براي نصب ضربه

  .باشد 4- 10و  10-3
  2و  1هاي نوع نگاهگيرهاي نشيمضربه  9-2
  تعداد  9-2-2

انداز يكپارچه نباشند، بايد شامل مينيمم دو و ماكسيمم كه مجهز به قطعه فاصله 2و  1هاي نوع نشيمنگاه
  .طور مطمئن به سطح زيري نشيمنگاه چسبيده باشدگير باشند كه بهچهار ضربه

  ابعاد  9-2-3
  :گيرها بايد به صورت زير باشدابعاد ضربه

  متر ضخامتميلي 8مينيمم × متر ميلي 38مينيمم × متر ميلي 25مينيمم :  1هاي نوع اهنشيمنگ
متر ميلي 3مينيمم × متر پهنا ميلي 3مينيمم × متردر جهت شعاع ميلي 45مينيمم :  2هاي نوع نشيمنگاه
  ضخامت

به كاسه توالت فرنگي بايد طوري باشد كه وقتي نشيمنگاه بر روي ل 2گيرهاي نشيمنگاه نوع ضخامت ضربه
متر گرفته باشد، فاصله بين سطح زير نشيمنگاه و سطح باالي لبه كاسه توالت فرنگي كمتر از سه ميليقرار

  .نباشد

مورد نياز الزامات آزمون  گذارياليهاثر  به شكلها گير، ضخامت ضربه2هاي نوع نشيمنگاهبراي  شودتوصيه مي -يادآوري
  .گرفته شوددر نظر  2ضربه در جدول 

  1هاي درب نوع گيرضربه  9-3
طور مطمئن به سطح زيري بهگير باشد كه مينيمم دو و ماكسيمم چهار ضربهمجهز به  بايد 1نوع هر درب 
  .چسبيده باشد نشيمنگاه

  2هاي درب نوع گيرضربه  9-4
ته باشد، بايد گير داش، نياز به ضربه3جهت برآورده شدن آزمون ضربه مطابق جدول  2اگر يك درب نوع 
  . باشد، به آن نصب شودگير با ابعادي كه جهت برآورده كردن آزمون ضربه، الزم ميمينيمم چهار ضربه
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   2و  1هاي نوع ها و دربلوالهاي نشيمنگاه  10
  كليات  10-1

فاده با براي است 4- 10لوالها بايد با پيچ به كاسه توالت فرنگي محكم شوند و بايد يا از نوع ذكر شده در بند 
  .، يكپارچه با پيچ باشند5-10 بندهاي مجزا يا مطابق پيچ

  .شوند، بسته شوندهاي خودكار كه مستقيم داخل نشيمنگاه يا درب ميلوال نبايد با پيچ
  هالوالهاي درب  10-2
  كليات  10-2-1

ت تاثير وزن خود، بر درب اجازه باالرفتن بدهد تا موقعيتي كه تحشود، بايد به استفاده مي دربوقتي لوال با 
 .روي كاسه توالت فرنگي برنگردد

   2هاي نوع لوال براي درب  10-2-2
مشخص شده است،  3بايد بتواند در برابر بارهاي آزمون ضربه و صلبيت كه در جدول  2لوالي درب نوع 

 .مقاومت نمايد

 فلزات  10-3

  آلياژهاي مس  10-3-1
يا استانداردهاي مشابه  12-2يا  11- 2، 6- 2 تانداردهاي بندهايالزامات يكي از اسمس بايد مطابق  آلياژهاي

 .و مناسب جهت استفاده باشند

  آلياژهاي روي  10-3-2
  ZP5يا   ZP3يا الزامات نوع  10-2استاندارد بند   ZL5يا   ZL3آلياژهاي روي بايد مطابق الزامات نوع 

 .يا استانداردهاي مشابه باشند 13- 2استاندارد 

  د ضد زنگفوال  10-3-3
يا  16- 2استاندارد بند  304S16 نوعيا  14-2استاندارد بند  304S15 نوعضد زنگ بايد مطابق الزامات فوالد 

 .هاي مشابه از استانداردهاي معادل باشدنوع

  هاي مجزالوال براي استفاده با پيچ  10-4
  :از مواد زير ساخته شده باشدگيرد، بايد از يكي هاي مجزا مورد استفاده قرار ميوقتي كه لوال با پيچ

، بايد مطابق شرايط كاركردي آبكاري، در صورت نياز به 1- 3-10آلياژ مس، مطابق مشخصات بند  - الف
  ؛شود آبكاري 2- 2استاندارد بند  2شماره 

 2-2بند  استاندارد 2مطابق شرايط كاركردي شماره ، كه بايد 2- 3- 10آلياژ روي، مطابق مشخصات بند  -ب
  گردد؛آبكاري 

  ؛3- 3- 10الد ضد زنگ مطابق مشخصات ذكر شده در بند فو -پ
  مواد پالستيك مناسب؛ -ت
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  :كه در موارد زير بايد شرايطي لحاظ شودكامپوزيت ساخته شده از دو ماده از مواد الف تا ت، به جز اين -ث
  استاندارد بند  2آلياژ مس و آلياژ روي، در اين صورت آلياژ مس بايد مطابق شرايط كاركردي شماره

  شود؛ آبكاري 2-2استاندارد بند  2و آلياژ روي نيز بايد مطابق شرايط كاركردي شماره  2- 2
  استاندارد  2آلياژ روي و فوالد ضد زنگ، در اين صورت آلياژ روي بايد مطابق شرايط كاركردي شماره

  .شود آبكاري 2-2بند 
  هاي مجزا  لوال براي استفاده با پيچ  10-5

گيرد، لوال بايد از يكي از مواد يا كامپوزيت مركب از هاي يكپارچه مورد استفاده قرار ميلوال با پيچوقتي كه 
  .، ساخته شود4- 6-10و  2-6-10، 1-6-10و الزامات بيان شده در بندهاي  4- 10دو ماده بيان شده در بند 

  هاپيچ  10-6
  طول  10-6-1

. متر باشدميلي 55يمنگاه به كاسه توالت فرنگي بايد مينيمم هاي مورد استفاده براي اتصال نشموثر پيچ طول
نشده زير فلنج لوال، وقتي پيچ به لوال نشده باشد، طول ناحيه رزوهاگر ساقه پيچ در تمام طول خود رزوه

  . متر باشدميلي 16متصل شده نبايد بيش از 
  قطر  10-6-2

متر و متر و ماكسيمم ده ميليمس مينيمم هشت ميليهاي پالستيكي يا آلياژ -ها بايد در پيچچقطر اصلي پي
  .متر باشدمتر و ماكسيمم ده ميليهاي فوالدي مينيمم شش ميليدر پيچ

  هاي مجزا از لوالهاپيچ  10-6-3
  :هاي مجزا از لوال بايد از يكي از مواد زير ساخته شده باشندپيچ
ز جنس آلياژ مس با لوال از جنس آلياژ روي يا هاي ا، اگر پيچ1- 3- 10آلياژ مس مطابق مشخصات بند  - الف

  ،2-2استاندارد بند  2هاي وابسته به آن، اتصال داشته باشند بايد مطابق شرايط كاركردي شماره قسمت
  كاري كروم شوند؛آب
  مواد پالستيكي مناسب؛ -ب
لوال از جنس آلياژ هاي از جنس فوالد ضد زنگ با ، اگر پيچ3- 3-10زنگ مطابق مشخصات بند  فوالد ضد -پ

  استاندارد بند 2هاي وابسته به آن، اتصال داشته باشند بايد مطابق شرايط كاركردي شماره روي يا قسمت
  آبكاري شوند؛، 2- 2
يا فوالد ضد زنگ ديگر با خصوصيات  14-2استاندارد بند  040A12فوالد ضد زنگ مطابق الزامات نوع  -ت

  .، به ميزان كافي آبكاري كروم شود17-2استاندارد بند فوالد بايد مطابق الزامات . مشابه
  هاي يكپارچه با لوالپيچ  10-6-4

  :هاي يكپارچه با لوال بايد از يكي از مواد زير ساخته شده باشندپيچ
هاي از جنس آلياژ مس با لوال از جنس آلياژ روي يا ، اگر پيچ1- 3- 10آلياژ مس مطابق مشخصات بند  - الف

گيري پيچ در لوال، پيچ بايد مطابق گري يا قالبباشند، پس از ريختهه به آن، اتصال داشتههاي وابستقسمت
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 2و بخش آلياژ روي نيز مطابق شرايط كاركردي شماره  2-2استاندارد بند  2شرايط كاركردي شماره 
  آبكاري شوند؛ 2- 2استاندارد بند 

  مواد پالستيكي مناسب؛ -ب
هاي از جنس فوالد ضد زنگ با لوال از جنس اگر پيچ.  3-3-10بند  فوالد ضد زنگ مطابق مشخصات -پ

استاندارد  2هاي وابسته به آن، اتصال داشته باشند بايد مطابق شرايط كاركردي شماره آلياژ روي يا قسمت
  آبكاري شوند؛، 2-2بند 
وال، بايد مطابق گري در لفوالد ضد زنگ مطابق مشخصات ذكر شده در بند ت فوق، پيچ قبل از ريخته -ت

  .كروم شود آبكاريبه ميزان كافي  17- 2الزامات استاندارد بند 
  هامهره  10-7

ها بايد از مهره. بايد به يك مهره شش ضلعي يا شكل ديگر كه قابل بستن با دست باشد، مجهز شود هر پيچ
  :يكي از مواد زير ساخته شده باشند

كاري در صورت دلخواه مي تواند به روش الكتروليز آبكه  1- 3- 10آلياژ مس مطابق مشخصات بند  - الف
  شود؛

  ؛مواد پالستيكي مناسب -ب
 4-8-10تواند با دو واشر مطابق مشخصات بند ؛ مهره مي3- 3-10فوالد ضد زنگ مطابق مشخصات بند  -پ

  تركيب شود؛
مهره . ات مشابهيا فوالد با خصوصي 14-2استاندارد بند  040A12فوالد ضد زنگ مطابق الزامات نوع  -ت

  .، به ميزان كافي پوشش كروم شود17- 2فوالدي بايد مطابق الزامات استاندارد بند 
  واشرها  10-8
  كليات  10-8-1

. ، بايد با دو عدد واشر محافظ و يك واشر فلزي مجهز شود4- 8- 10به غير از موارد ذكر شده در بند  هر پيچ
 25زيري كاسه توالت فرنگي متصل مي شود، نبايد از  ترين اندازه خارجي هر واشر صلب كه به سطحبزرگ
  .متر بيشتر باشدميلي

  واشرهاي محافظ  10-8-2
افزايش  .بستن مهره، مناسب باشندناشي از  در برابر خرابي يفاظت مواد سراميكواشرهاي محافظ بايد براي ح

جرم  75/0%، نبايد بيش از گيرددرصد جرم واشر، هنگامي كه مطابق روش پيوست الف، مورد آزمون قرار مي
  .  اوليه آن باشد

  واشرهاي فلزي  10-8-3
قطر داخلي واشرها بايد مناسب پيچ مربوط . متر باشدميلي 19قطر خارجي واشرهاي فلزي بايد مينيمم 

  :واشر بايد از يكي از مواد زير ساخته شده باشد. باشد
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، بايد مطابق شرايط كاركردي شماره آبكاريبه در صورت نياز . 1- 3- 10آلياژ مس مطابق مشخصات بند  - الف
  شود؛ آبكاري 2-2استاندارد بند  2
  ؛3- 3-10فوالد ضد زنگ مطابق مشخصات بند  -ب
فوالد بايد مطابق . يا فوالد با خصوصيات مشابه 14- 2استاندارد بند  040A12 نوعفوالد مطابق الزامات  -پ

اگر واشر با يك پيچ فوالدي استفاده شود بايد . شود ريآبكا 2- 2استاندارد بند  2شرايط كاركردي شماره 
  .شود آبكاري، 12- 2يا بند  3- 2مطابق الزامات استاندارد بند 

  مهره/ مجموعه واشر  10-8-4
تواند با مهره تركيب شود و يك مجموعه يكپارچه پذير و واشر فلزي بنا به اختيار سازنده، مييك واشر تراكم

  .حالت مقاومت و دوام مجموعه نبايد از تك تك اجزا كمتر باشد در اين. وجود آوردرا به

  گذاري نشانه  11
  :گذاري شوندطور ماندگار نشانهمحصوالت بايد با اطالعات زير به

  ؛نام و مشخصات و عالمت تجاري سازنده  11-1
  ؛كشور سازنده  11-2
  ؛)در صورت داشتن پروانه(نشان ملي استاندارد ايران   11-3
  ؛)به اظهار سازنده(كاال نوع   11-4
  . هاي اطالعاتيبرچسب  11-1

هاي هاي اطالعاتي براي نشيمنگاهارائه برچسب. هاي اطالعاتي باشندبايد داراي برچسب 2هاي نوع نشيمنگاه
  .باشدمجاز مي 1نوع 

  :اطالعات زير بايد بر روي برچسب درج شده باشد
  روي نشيمنگاه و درب؛ هاي مجاز براي استفاده بركنندهنوع پاك - الف
  نوع جالدهنده مجاز براي استفاده بر روي نشيمنگاه و درب؛ -ب
  .كنندهروش استفاده از پوليش و پاك -پ

  .موجود باشد برچسبموارد زير نيز بايد بر روي
هايي كه براي كنندهاز مصرف پودرهاي شستشو و مواد ساينده براي تميزكردن، بپرهيزيد؛ مخصوصاً از پاك" 
شود، سيگار روشن بر روي نشيمنگاه يا درب شود، استفاده نكنيد؛ توصيه نمياسه توالت فرنگي استفاده ميك

  ".قرار گيرد

  بندي بسته   12
  .ديدگي نشودكه طي انتقال، كاال دچار آسيب اي باشدگونهبهبندي بايد بسته
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  پيوست الف

  )الزامي(

 2ع هاي نوها و نشيمنگاهروش تعيين جذب آب درب

  هدف  1-الف 
 .باشدهدف از آزمون جذب آب، اطمينان از قابليت دوام و بهداشتي بودن نشيمنگاه يا درب مي

  وسايل آزمون  2-  الف
  ؛درصد) 70±10(و رطوبت نسبي ) C º)2 ±20داري دما در با قابليت حفظ و نگه يك محفظه  1-2-الف 
  گرم؛ 1/0تي براي توزين نشيمنگاه و درب با درس يك ترازو  2-2-الف 
  .وري نشيمنگاه يا دربظرف كه با آب به ميزان كافي پرشده است جهت غوطهيك   3-2-الف 

 روش انجام آزمون  3-الف 

درصد ) 70±10(و رطوبت نسبي ) Cº)2 ±20 ساعت در دماي  24را به مدت  دربو  نشيمنگاه  1-3-الف
  .قرار دهيد

  ).M1(نشيمنگاه يا درب را وزن كنيد    2-3-فال
  .ور نماييدغوطه) Cº)2 ± 20 ساعت در آب با دماي  24كل نشيمنگاه يا درب را به مدت    3-3-فال

  ).  M2(نشيمنگاه يا درب را آب خارج كرده و بالفاصله آن را خشك و وزن كنيد   4-3-الف

  .گزارش آزمون  4- الف
م اعشار از رابطه زير محاسبه درصد افزايش جرم را تا دو رق. گرم ثبت كنيد 1/0را با دقت  M2و  M1مقادير 
  :كنيد

(100(M2 – M1)) / M1 =درصد افزايش جرم 

  .هرگونه تغيير در خصوصيات سطح را يادداشت كنيد
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  پيوست ب

  )الزامي(

 2هاي نوع روش تعيين مقاومت نسبت به ضربه  نشيمنگاه

  هدف  1- ب
  :باشدر ميهدف از آزمون مقاومت نسبت به ضربه، اطمينان حاصل نمودن از موارد زي

گرفته و مشابه ضرباتي است كه در شرايط عادي كه آيا نشيمنگاه در برابر هر دو ضربه، در حالتي كه باال قرار
  باشد؛ وشود و ضربه بعدي پس از برخورد با كاسه توالت فرنگي، مقاوم مياستفاده، اعمال مي
 باشد؟ ضربات، مقاوم ميگيرهاي نشيمنگاه در برابر بارهاي ناشي از كه آيا لوال و ضربه

  وسايل آزمون  2- ب
  ؛9- 2كاسه توالت فرنگي منطبق با الزامات استاندارد بند  يك  1-2-ب
  :چارچوب كه قابليت تقويت موارد زير را داشته باشديك   2-2-ب

 با اين وجود . نشيمنگاه، وقتي كه به كاسه توالت فرنگي متصل شده و در حالت عمودي قرار دارد
  .تواند با برخورد ضربه آونگ، آزادانه بيفتدنشيمنگاه مي

 درجه  90شود، يك كمان يك آونگ روي مفصل اتصال، در ارتفاعي كه وقتي از حالت افقي رها مي
را به سمت پايين نوسان كرده و مركز ديسك آن، به دورترين نقطه مركز نشيمنگاه كه در حالت 

  .زندعمودي قرار گرفته، ضربه مي

  .، ممكن است استفاده شودآونگمكانيكي براي رها كردن له يك وسي -يادآوري
متر بوده و ميلي 380زن آونگ، كه طول آن از مركز مفصل اتصال تا مركز ديسك ضربهيك   3-2-ب

متر با پوشش الستيك ميلي 150كيلوگرم و يك ديسك صلب به قطر  23/0شامل يك ميله با جرم ماكسيمم 
 1/4جرم كلي آونگ بايد . باشدمي) IRHD )5±50متر و سختي ليروي سطح ديسك، به ضخامت سه مي

  .كيلوگرم باشد
  . شده استنشان داده 2وسايل در شكل 

  روش انجام آزمون   3- ب
  .دهيدنشيمنگاه را بر روي كاسه توالت فرنگي مونتاژ كرده و مجموعه را در چارچوب قرار   1-3-ب
  .اشدب )Cº)2 ±20 مطمئن شويد دماي آزمون    2-3-ب
  .كه پس از اعمال ضربه آونگ، آزادانه بيفتدطوريدهيد بهنشيمنگاه را در حالت عمودي قرار   3-3-ب
كه به سمت پايين نوسان كرده و به طوريداده و آن را رها كنيد به آونگ را در حالت افقي قرار  4-3-ب

  .آخرين نقطه مركز نشيمنگاه برخورد نمايد



16  

  گزارش آزمون  4- ب
  .گيرها و لوال را بازرسي كرده و هرگونه عيب را يادداشت كنيدضربه نشيمنگاه، 

  
   2هاي نوع نشيمنگاهتجهيز آزمون مقاومت نسبت به ضربه  -2شكل 
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  پيوست پ

  )الزامي(

 2هاي نوع روش تعيين مقاومت نسبت به ضربه درب

  هدف  1- پ
  :باشدزير مي هدف از آزمون مقاومت نسبت به ضربه، اطمينان حاصل نمودن از موارد

 گرفته و مشابه ضرباتي است كه در شرايط  كه آيا درب در برابر هر دو ضربه، در حالتي كه باال قرار
  باشد؛ وشود و ضربه بعدي پس از برخورد با نشيمنگاه، مقاوم مينرمال استفاده، اعمال مي

 باشد؟يگيرهاي درب در برابر بارهاي ناشي از ضربات، مقاوم مكه آيا لوال و ضربه 

  . وسايل آزمون  2- پ
  ؛9- 2كاسه توالت فرنگي منطبق با الزامات استاندارد بند  يك  1-2-پ
  :باشدچارچوب كه قابليت تقويت موارد زير را داشتهيك   2-2-پ

 تواند با با اين وجود درب مي. شده و در حالت عمودي قرار دارددرب، وقتي كه به نشيمنگاه متصل
  .انه بيفتدبرخورد ضربه آونگ، آزاد

 درجه  90شود، يك كمان يك آونگ روي مفصل اتصال، در ارتفاعي كه وقتي از حالت افقي رها مي
را به سمت پايين نوسان كرده و مركز ديسك آن، به دورترين نقطه مركز درب كه در حالت عمودي 

  .زندگرفته، ضربه مي قرار

  .است استفاده شود، ممكن آونگمكانيكي براي رها كردن وسيله يك  -يادآوري
متر بوده و ميلي 380زن آونگ، كه طول آن از مركز مفصل اتصال تا مركز ديسك ضربهيك   3-2-پ

متر با پوشش الستيك ميلي 150كيلوگرم و يك ديسك صلب به قطر  23/0شامل يك ميله با جرم ماكسيمم 
جرم كلي آونگ بايد . باشدمي IRHD 60تا  IRHD 55متر و سختي روي سطح ديسك، به ضخامت سه ميلي

  .كيلوگرم باشد 1/4
  .  نشان داده شده است 3وسايل آزمون در شكل 

  روش انجام آزمون   3- پ
نشيمنگاه را بر روي كاسه توالت فرنگي و درب را بر روي آن مونتاژ كرده و مجموعه را در   1-3-پ

  .دهيد  چارچوب قرار
  .باشد )C º)2 ±20مطمئن شويد دماي آزمون   2-3-پ
  .كه پس از اعمال ضربه آونگ، آزادانه بيفتدطوريدهيد به درب را در حالت عمودي قرار  3-3-پ
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كه به سمت پايين نوسان كرده و به آونگ را در حالت افقي قرار داده و آن را رها كنيد به طوري  4-3-پ
  .آخرين نقطه مركز درب برخورد نمايد

  گزارش آزمون  4- پ
  .اي آن را بازرسي كرده و هرگونه عيب را يادداشت كنيدگيرهلوالي درب و ضربه ،درب

  
  2هاي نوع دربآزمون مقاومت نسبت به ضربه  وسايل -3شكل 
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  پيوست ت

  )الزامي(

 2هاي نوع روش تعيين صلبيت  نشيمنگاه

  هدف  1- ت
ه و كنندهدف از آزمون صلبيت، اطمينان حاصل نمودن از صلبيت نشيمنگاه از دو نظر تحمل وزن استفاده

  .  شودگيرهايش تقويت ميتوزيع يكنواخت وزن است، وقتي كه نشيمنگاه، فقط با لوالها و ضربه

  . وسايل آزمون  2- ت
  زمينه ثابت و صاف؛ يك  1-2-ت
  متر؛ميلي 500×25×50گاه فلزي هر كدام به ابعاد دو تكيه  2-2-ت
تر از پهناي نشيمنگاه و به رگمتر و طول بزميلي 75ميله فلزي جهت اعمال بار، به عرض يك   3-2-ت

  كيلوگرم؛ 45جرم 
  .مترگيري يك ميليخط كش با قابليت اندازهيك   4-2-ت

  .نشان داده شده است 4وسايل در شكل 

  روش انجام آزمون   3- ت
  .قرار دهيد) Cº)2±20ساعت در دماي  12به مدت نمونه را    1-3-ت
را از زمينه تا سطح زيري  X1قرار دهيد و ارتفاع گاه بر روي تكيه 4نشيمنگاه را مطابق شكل    2-3-ت

  . گيري كنيدمتر اندازهنشيمنگاه و در نقطه مابين آن با تكيه گاه با دقت يك ميلي
  .بر روي نشيمنگاه قرار دهيد 4ميله اعمال بار را مطابق شكل    3-3-ت
گاه با قطه مابين آن با تكيهاز زمينه تا سطح زيري نشيمنگاه و در ن X2پس از ده دقيقه ارتفاع    4-3-ت

  . گيري كنيدمتر را اندازهدقت يك ميلي

  گزارش آزمون  4- ت
نشيمنگاه را بازرسي كرده و هرگونه شكست را يادداشت . محاسبه كنيد  X1 – X2تغيير شكل را از رابطه 

  .كنيد
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  كيلوگرم 45= جرم ميله اعمال بار  -1يادآوري
  .مساوي هستند Aابعاد  - 2يادآوري

  )شماي كلي( هانشيمنگاهصلبيت آزمون  وسايل -4شكل 
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  پيوست ث

  )الزامي(

 2هاي نوع دربروش تعيين صلبيت 

  هدف  1- ث
هدف از آزمون صلبيت، اطمينان از عدم شكست درب به هنگام نشستن بر روي آن در حالت بسته و 

 .باشدهاي آن به سمت قسمت باز نشيمنگاه مينشدن لبه فشرده

  آزمونتجهيز   2- ث
  ؛9- 2كاسه توالت فرنگي منطبق با الزامات استاندارد بند  يك  1-2-ث
  نشيمنگاه كه درب به آن متصل شده است؛  2-2-ث
  متر؛گيري يك ميليكش با قابليت اندازهخطيك   3-2-ث
بار از طريق يك سري فروشونده به ابعاد . كيلوگرم 113وسيله جهت اعمال بار معادل جرم يك   4-2-ث

  شود؛اعمال مي 5در شكل  ذكر شده
  .گيرديك نقطه مرجع ثابت نزديك به سر فروشونده وقتي آن بر روي درب قرار مي  5-2-ث

   روش انجام آزمون  3- ث
  .درب را بر روي نشيمنگاه و نشيمنگاه را بر روي كاسه توالت فرنگي مونتاژ كنيد   1-3-ث
است در دستگاه اعمال بار  ه درب بستهكاسه توالت فرنگي، نشيمنگاه و درب را در حالتي ك  2-3-ث

كه سري فروشونده اعمال بار بر روي درب در نقطه مشابه مركز قسمت باز نشيمنگاه، طوريدهيد به قرار
  .گيرد قرار
گرفته، به آرامي از كار انداخته و فاصله عمودي   سري فروشونده بدون بار را كه بر روي درب قرار  3-3-ث
X1 گيري كنيدمتر اندازها نوك كروي سري را با دقت يك ميلياز نقطه مرجع ثابت ت.  
كيلو گرم را به سري فروشونده كه روي درب قرار گرفته، اعمال  113يك بار موثر معادل جرم   4-3-ث

  .كنيد
از نقطه مرجع ثابت تا نوك كروي سري را پس از ده دقيقه با دقت يك  X2فاصله عمودي   5-3-ث

  .يدگيري كنمتر اندازه ميلي
  . آزمون را با قرار دادن سري فروشونده در قسمت ديگر درب، تكرار نماييد  6-3-ث
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  گزارش آزمون  4- ث
تر را گزارش از دو آزمون انجام شده، تغيير شكل بزرگ. محاسبه كنيد  X1 – X2تغيير شكل را از رابطه  

ه درب از قسمت باز نشيمنگاه درب را پس از هر آزمون بازرسي كرده و هرگونه شكست و فشردگي لب. نماييد
  .را، يادداشت كنيد

  

  
  .باشدمي نشيمنگاهدر نقطه مشابه مركز باز  درباين دستگاه، يك دستگاه پيشنهادي جهت اعمال بار به  - يادآوري

  )شماي كلي(ها دربصلبيت گيري اندازهآزمون وسايل  -5شكل 
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  پيوست ح

  )الزامي(

 2هاي نوع هها و نشيمنگاروش آزمون انحراف درب

  هدف  1- ح
اند، به خود، مونتاژ شدهطور صحيح با لوالي مربوطهدف از آزمون انحراف، وقتي كه نشيمنگاه و درب به

گرفتن درب بر روي نشيمنگاه و گرفتن نشيمنگاه بر روي كاسه توالت فرنگي و صاف قراراطمينان از صاف قرار
 .باشدكاسه توالت فرنگي مي -درب - عدم وجود فاصله ناخوشايند در مجموعه نشيمنگاه

  وسايل آزمون  2- ح
  تواند به آن متصل شود؛زمينه صاف و صلب كه لوال با نشيمنگاه و درب مي يك  1- 2-ح
  .مترگيري يك ميليخط كش با قابليت اندازهيك   2- 2-ح

   روش انجام آزمون  3- ح
را به منظور دستيابي به كمترين نشيمنگاه را به زمينه متصل كنيد، در صورت امكان، لوالها   1-3-ح

  .گيرها و زمينه، تنظيم كنيدفاصله بين سطح زيري ضربه
هرگونه . ها و زمينه بازرسي كنيدگيرها را به منظور شناسايي فاصله بين سطح زيري آنضربه   2-3-ح

  .گيري كنيدمتر اندازهفاصله را با دقت يك ميلي
گيرها و نوك نشيمنگاه را با دقت يك سطح زيري ضربه درب را ببنديد و هرگونه فاصله بين  3-3-ح

  .متر اندازه بگيريدميلي

  گزارش آزمون  4- ح
  .ها را يادداشت كنيداندازه
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  پيوست ج

  )الزامي(

 2هاي نوع ها و نشيمنگاهروش آزمون رنگ پس دادن توسط درب

  هدف  1- ج
 .دهدكننده رنگ پس نمي، به استفادههدف از انجام اين آزمون آن است كه اطمينان حاصل شود، مواد درب

  . تجهيز آزمون  2- ج
  .پارچه كتاني سفيد مرطوب يك  1- 2-ج

   روش انجام آزمون  3- ج
  .اطمينان حاصل كنيد كه نشيمنگاه و درب خشك باشند  1-3-ج
  . پارچه را با سرعت به مدت بيش از پنج ثانيه بر روي نشيمنگاه و درب بماليد   2-3-ج

  گزارش آزمون  4- ج
  .ارچه را بازرسي كنيد و هرگونه انتقال رنگ به پارچه را كنترل كنيدپ
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  پيوست چ

  )الزامي(

 2هاي نوع ها و نشيمنگاهروش آزمون لكه پذيري درب

  هدف  1- چ
كه باشد، وقتينشدن ظاهر درب و نشيمنگاه مي  دارنشدن و خرابپذيري، اطمينان از لكههدف از آزمون لكه

 .شوندشده در برچسب، شسته ميده و به روش مشخصبا مواد شستشو و جالدهن

  وسايل آزمون  2- چ
شده بر روي برچسب  كننده و جالدهنده مطابق توضيحات درجابزار جهت به كار بردن مواد پاك  1- 2-چ

  اطالعاتي؛
  .كننده و جالدهنده مطابق توضيحات درج شده بر روي برچسب اطالعاتيمواد پاك  2- 2-چ

   روش انجام آزمون  3- چ
ها را با روش مناسب كه در برچسب مشخص شده است، بر روي نصف سطح كنندهيكي از پاك  1-3-چ

  .كار ببريدنشيمنگاه و نصف سطح درب به
  .ماندبر روي نشيمنگاه و درب ب دقيقه 75كننده به مدت اجازه دهيد مواد پاك  2-3-چ
هم مقايسه كنيد و هرگونه تغيير رنگ گرفته و سطح ديگر را با  سطحي كه مواد بر روي آن قرار  3-3-چ

  .يا ديگر تغييرات سطح را يادداشت كنيد
  .هر بار همان سطح قبلي را مورد آزمون قرار دهيد. آزمون را پنج بار انجام دهيد  4-3-چ
  .ساعت بعد مطمئن شويد كه نشيمنگاه يا درب خشك باشد 24   5-3-چ
ر برچسب مشخص شده است، بر روي نصف سطح ها را با روش مناسب كه ديكي از جالدهنده  6-3-چ

  .كار ببريدكننده بر روي آن قرار دارد، بهنشيمنگاه و درب كه پاك
  .ماندبر روي نشيمنگاه و درب بدقيقه  90اجازه دهيد مواد به مدت   7-3-چ
و كننده و سطح پوشيده شده با جالدهنده را با هم مقايسه كرده سطح پوشيده شده با مواد پاك  8-3-چ

هر . آزمون را پنج بار با جالدهنده تكرار كنيد. هر گونه تغيير رنگ يا ديگر تغييرات سطح را يادداشت كنيد
  .بار همان سطح قبلي را مورد آزمون قرار دهيد

طور ذكر شده در برچسب اطالعاتي، آزمون را به 1دهندهكننده و جالبراي تمام تركيبات پاك  9-3-چ
  . اي ديگر انجام دهيدهكامل بر روي نشيمنگاه

                                                 
1 - polish 
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  گزارش آزمون  4- چ
  .هرگونه تغيير رنگ يا ديگر تغييرات سطح و مرحله ايجاد تغيير را يادداشت كنيد
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  پيوست خ

  )الزامي(

  براي طراحي بهداشتي 2هاي نوع زمون شكل نشيمنگاهآروش 

  هدف  1- خ
هايي بر داراي فقط تورفتگي 2كه نشيمنگاه نوع هدف از انجام آزمون شكل بهداشتي، كسب اطمينان از اين

  .راحتي و كارآمد تميز شودتواند بهباشد كه ميروي سطح داخلي خود مي

  وسايل آزمون  2- خ
  ها؛سنج براي محاسبه سطح توررفتگيسطح  1- 2-خ
  ؛6شابلون طبق شكل   2- 2-خ
  متر؛ميلي 20يك گوي كروي از جنس فوالد ضدزنگ به قطر   3- 2-خ
  .سنجيك عمق  4- 2-خ

  روش انجام آزمون  3- خ
  .سنج بر روي سطح زيرين نشيمنگاه محاسبه كنيدها را با استفاده از سطحسطح تورفتگي  1-3-خ
  . متر عمق را مشخص كنيدميلي 12سنج نقاط با بيش از با استفاده از عمق  2-3-خ
منگاه شابلون را در تورفتگي جا بزنيد وقتي كه سمت اصلي صفحه محافظ مشابه سطح زير نشي  3-3-خ

  .است
هاي تو رفتگي درب وارد شود در زماني كه تواند به تمام قسمتثابت كنيد كه صفحه محافظ مي  4-3-خ

  .باشدشابلون به مقدار به دست آمده در فوق در تورفتگي مي
توانند با سطح گوي هاي آن مياي است كه تمامي قسمتگونهثابت كنيد كه طرح تورفتگي به  5-3-خ

  .باشند كروي در تماس
  .روش را براي هر تو رفتگي تكرار كنيد  6-3-خ

  گزارش آزمون  4- خ
  .هرگونه تناقض با الزامات شكل بهداشتي را يادداشت كنيد
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  شابلونطرح  -6شكل 
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  پيوست د

  )الزامي(

 2هاي نوع ها و نشيمنگاهروش آزمون تعيين سختي سطح درب

  هدف  1-د
 .باشداومت نشيمنگاه و درب در برابر فرورفتگي ناخواسته ميهدف از آزمون سختي سطح، اطمينان از مق

  وسايل آزمون  2-د
متر و بار موثر ميلي 330/6 ± 0025/0، با قطر  Lرونده نوع سنج راكول مجهز به فرويك سختي  1-2-د

  .  Kgf 60نهايي 

   روش انجام آزمون  3-د
درصد ) 65±5(و رطوبت نسبي ) Cº)2±20ساعت در دماي  24را به مدت  درب يا نشيمنگاه   1-3-د

  .قرار دهيد
اين . دهيد ترين نقطه تماس ممكن با سطح صاف نشيمنگاه و درب قراررونده را در نزديكفرو  2-3-د

گيري بايد تمام نقاط اندازه. ها يا نقطه قبلي آزمون فاصله داشته باشدمتر از لبهنقطه بايد مينيمم شش ميلي
  .اشته باشندبر روي يك سطح قطعه قرار د

اين بار وقتي پوينتر كوچك بر روي صفر و پوينتر بزرگ در . بار اوليه ده كيلوگرم را اعمال كنيد  3-3-د
  . نمايدكش قرمز قرار دارد، عمل مييا موقعيت تنظيم روي خط º5±، B30محدوده 

  . ظرف ده ثانيه، بار نهايي را به وسيله اهرم بارگذاري اعمال نماييد   4-3-د
  .ثانيه پس از اعمال بار، بار نهايي را برداريد 15+0/1   5-3-د
يي، سختي راكول را با دقت بهترين درجه از روي خط كش قرمز ثانيه پس از برداشتن بار نها 15  6-3-د

  . بخوانيد
  .بار بر روي نشيمنگاه و درب تكرار نماييد 5آزمون را   7-3-د

  گزارش آزمون  4-د
  .راي نشيمنگاه و درب را محاسبه كنيدميانگين شش عدد خوانده شده ب

  .  كنداطالعات مفيدي در خصوص آزمون سختي راكول بر روي مواد غير پالستيكي، ارائه مي 5-2استاندارد بند  -يادآوري
  


