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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 استانداردااییبدین ترتیب،  .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا  پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون مراکزو  اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
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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  یش گفتارپ

که  «تساخ ادزامات و اجزاء عمیکرد: 9 قسمت —رکل I  راایت یخمش  کاربرداا —یچوباا  سازه»استاندارد 

چهارصد و تهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونپیش

 مور  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهمکمیته میی استاندارد  یهاجالس افتاد و سومین

 موسسهنون اصالح قوانین و مقررات قا 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  93/11/29

 رود.می ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، می و اماانگی با تحوالت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: که برا  تهیه این خی أممنبع و 

 
ISO 22389-2: 2012, Timber structures — Bending applications of I-beams — Part 2: Component 

performance and manufacturing requirements 
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 و اجزاء عملکرد: 2 قسمت —شکل I يرهایت یخمش يکاربردها —یچوب يهاسازه

 تساخ الزامات
 

 و دامنه کاربرد هدف 6

مورد ، ساختهپیش رکل چوبی Iعمیکرد اجزاء و ادزامات ساخت تیراا   تعیین ،این استاندارداد  از تدوین 

  است. ،در کاربرداا  خمشی ا زهعناصر سااستفاده به عنوان 

ساخته، پیشچوبی رکل  Iا  تیراا  کیفیت داخیی و ارزیابی مجدد دوره تضمینادزامات ساخت، این استاندارد، 

 .کندرا ارائه می

ت مقاوم آن و اجزا  روندسرپوریده استفاده می در ررایط کهرکل چوبی  Iتیراا  این استاندارد برا  

با ردت   خیرات ساخت و ساز یا ررایط دیگرا  به عیت تأسازه عمیکرد بررطوبت  اثراتدر برابر  مناسبی

  گیرند، کاربرد دارد.نمیقرار در معرض اوا  یطور دائم به و ایچ گاه ددارن ،مشابه

 برا  عمیکرد در برابر حریق، ادزامات فرماددئید و دوام بیودوژیکی، کاربرد ندارد. ،استاندارداین 

         استانداردبا مطابق  ،ساختهرکل چوبی پیش Iتیراا  ، و ادزامات خصوصیات عمیکرد  آزمون، ارزیابی

ISO 22389-1، بارد.می 

 .است ISO 20152-1استاندارد  تعیین رده در «9 سطح بردار بهره» ررایط مشابه ،بردار بهرهررایط  -6 يادآوري 

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است. در صورت وجود چنین موارد ، مسئودیت برقرار   -هشدار

 کاربر این استاندارد است. ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده

 

 یمراجع الزام 2

 نیبدبه آن اا ارجاع داده رده است.  رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یادزام مدارک

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

آن   بعد   نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار یبه مدرک  که یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 اا مورد نظر است.آن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

2-1 ISO 20152-1, Timber structures — Bond performance of adhesives — Part 1: Basic 

requirements 

2-2 ISO 22389-1:2010, Timber structures — Bending strength of I-beams — Part 1: Testing, 

evaluation and characterization 
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2-3 EN 789, Timber structures — Test methods — Determination of mechanical properties of 

wood based panels 

2-4 ASTM D5456, Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber 

Products 

 

 اصطالحات و تعاريف  9

  رود:اصطالحات و تعاریف زیر به کار میدر این استاندارد 
 

9-6 

  ساختهشکل چوبی پیش Iتیر  

   با سطح مقطع قطعات بال و جان متشکل از ،مرکب ساختمانی یا بریده رده از چوبرده  ا  ساختهعضو سازه

I  ،بر رطوبت دارا  مقاومت مناسبی در برا ، کهبه یکدیگر متصل رده است با چسب چوب ساختمانی کهرکل

 .باردمی ،رده تعیینبرا  ررایط 

[ISO 22389-1:2010, 3.1] 

 .روندار  کف و سقف ساختمان استفاده میدر تیرگی ، معموالًاین عناصر -6 يادآوري

 بارد.می ISO 20152-1استاندارد  تعیین رده در  «9 سطح بردار بهره»ررایط مشابه  ،بردار بهرهررایط  -2 يادآوري
 

9-2  

 ساختمانیچوب مرکب 

که دارا  مقاومت مناسبی در برابر رطوبت برا   ،از عناصر چوبی متصل رده با چسب چوب ساختمانی متشکل

 .بارد، میبردار  خشکا  در ررایط بهرهکاربرد سازه رده و در نظر گرفته رده برا   تعیینررایط 

[ISO 22389-1:2010, 3.3] 

 بارد.می، ISO 20152-1استاندارد  تعیین رده در «9 سطح بردار بهره» ررایط مشابه بردار بهرهررایط  -6 يادآوري

 بارد.می اا  روکش یا ترکیبی از آناا  چوب، نواراا، ورقاایی از عناصر چوبی رامل ررتهنمونه -2 يادآوري

 

  الزامات اجزاء 4

 بال هبدن    4-6

 ،بال باید مطابق با ادزامات استاندارداا  میی یا قوانین حاکم بارد. عالوه بر آن مورد استفاده برا  مصادح یتمام

ادیا  با  امسوخصوصیات مدول االستیسیته، کشش  ، از چوب مرکب ساختمانی است،انگامی که مصادح بال

 تعیین رود.EN 789  یا  ASTM D5456باید مطابق با استاندارد ادیا  چوبفشار عمود  و امسو با ، چوب

ادزامات عمومی این استاندارد و مشروط بر این که اتصاالت، مطابق با  ،بال مجاز است اتصاالت دب به دب در بدنه

 بارد. ISO 22389-1استاندارد  3-3بند 
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 مصالح جان    4-2

عمیکرد  یا ساخت قطعات چوبی که توسط استاندارداا  میی یا قوانین مصادح جان باید مطابق با استاندارداا  

در برابر اثرات مقاومت مناسبی  دارا  مصادح جان بایدمطابق این استاندارد، ، بارد. تعیین رده استحاکم 

 ، بارد.با ردت مشابه  خیرات ساخت و ساز یا ررایط دیگرا  به عیت تأطوبت بر عمیکرد سازهر

 بارد.می ISO 20152-1استاندارد  تعیین رده در «9 سطح بردار بهره» ررایط مشابه بردار بهرهررایط  - يادآوري
 

 هاچسب    4-9

و  ISO 20152-1اا  به کار رفته برا  ساخت اجزاء و امچنین محصوالت نهایی باید مطابق با استاندارد چسب

     بارد.  ،رده در استاندارداا  میی یا قوانین حاکم تعیینادزامات 
                        

 الزامات ساخت 5

 کلیات   5-6

        استاندارد را مطابق رکلI تیراا   اا ساخته روند، که ویژگیاایی رکل چوبی باید از اجزاء و چسب Iتیراا  

ISO 22389-1، برآورده سازند. 
 

 يهاي ابعادرواداري   5-2

 باید به صورت زیر بارد: ،زمان ساختدر اا  مجاز روادار 

 .-mm1 یا  +mm3  ،عرض بال -الف

 .-mm3/1  ،ضخامت بال -ب

 .-mm3/3  ،رکل Iارتفاع تیر  -پ
 

 تضمین کیفیت داخلی 1

 استاندارد ساخت   1-6

 کلیات   1-6-6

تضمین کیفیت  مبنا نورته و نگهدار  رود، و خت، یک استاندارد سابرا  ار محصول و ار وسییه تودید باید 

 بارد:باید رامل موارد زیر  حداقلآن ، بارد. آن محل در 

 ،بال بند  مجدد بدنهمشخصات درجهورود  و ادزامات پییرش، و  مصادحل بازرسی مامصادح، ر مشخصات -الف

 ؛اگر کاربرد دارته بارد

 محصول؛ ساختاا  فرآیند برا  ار یک از عمییات در کنترل -ب

 اا  تناوب؛اا  آزمون و بازرسی، و دورهکنترل کیفیت، روش -پ
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 رناسایی محصول نهایی، جابجایی، حفاظت، و ادزامات حمل؛ -ت

 .اگر کاربرد دارته بارد، مجاز اتصال دبه به دب بال قل فاصیهحدا -ث
 

 بازرسی  کارکنان   1-6-2

اا    دانش کافی از فرآیند ساخت، روشکه دارا دباید اثبات کنن ،ل کنترل کیفیتداخیی مسئو کارکنان یتمام

به کار رفته جهت ثبت و تجهیزات  واسنجیآزمون و بازرسی مورد استفاده برا  کنترل فرآیند، راه انداز  و 

  بارند.  و تفسیر سوابق کنترل کیفیت، می، و نگهدارآزمون
 

 نگهداري سوابق    1-6-9

حداقل  ،سوابقدر دسترس بارد.  نگهدار  رود و برا  بازنگر باید رو  یک منبع متداول  ،سوابق مرتبط یتمام

 رامل موارد زیر بارد:باید 

 ؛تجهیزات آزمون واسنجیاا  بازرسی و سوابق تمامی گزارش -الف

 ؛ ومردود ردهتودید اا  مجدد و اطالعات مرتبط با تمامی اطالعات آزمون، رامل آزمون -ب

اا آزمون ناری از ،مردود ردهار گونه تودید  مصر جزئیات مربوط به ار گونه اقدام اصالحی انجام رده، و  -پ

 اا.یا بازرسی
 

 آزمونتجهیزات     1-6-4

طابق با ، مآن رده و برا  اطمینان از درستی و کفایت کادیبرهنگهدار  و  مناسبآزمون باید به طور تجهیزات 

 ، ارزیابی روند. مرجع ذیصالح قابل قبول برا تناوب  یک دورهادمییی در یک استاندارد میی یا بین
 

 شکل Iآزمون کنترل کیفیت تیر     1-2

 اهداف   1-2-6

 به طور امزمان برآورده رود:کنترل کیفیت آزمون  توسط برنامهاادا  زیر 

 ارائه اطالعات آزمون برا  استفاده در حفظ و به روز رسانی مقادیر مشخصه، و؛ -الف

 به صورت روزانه. مصادحسی فرآیند تودید و کیفیت ربر -ب

، آزمون و ارزیابی استفاده از یک فرآیند نمونه بردار با را  آمار  ویژگی یک جامعه کهیک مقدار مشخصه، مقدار  است  -يادآوري

 توصیف و تعیین رده است. ،ISO 22389-1 ادزامات استاندارد توسطمقاومت و سختی  مقادیر مشخصه داد.نشان می
 

 کنترل کیفیت اولیه   1-2-2

 ،این استاندارد طبقنیاز یش از حداقل آزمون موردب تعداد بر اساس کفایت تجهیزات کارگاهاحراز  انگامی که

 را آغاز کند. و سطوح آزمون مجدد بیش از یک روز آزمون اا تناوبتودیدکننده باید  نبارد،

 تشدید کنند.کنترل کیفیت در تودید اودیه را  ،رود تمام تودیدکنندگان جدیدتوصیه می –وري يادآ
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 نیازوردهاي مآزمون   1-2-9

 باید رامل موارد زیر بارد: حداقل آزمون دامنه برنامه

 ، بارد.ISO 22389-1استاندارد اا  تعیین رده در مطابق با روشاا  آزمون باید روش -الف

باید برا  کنترل کیفیت مقاومت برری به  ،ISO 22389-1استاندارد رده در  تعیینآزمون مقاومت برری  -ب

 کار رود.

اا  کشش مقطع آزمون د،نبار ،ISO 22389-1استاندارد  با انطباقدر اا رامل اتصاالت دب به دب بالاگر  -پ

 در استاندارد ساخت، فاصیه د.نباید به صورت روزانه انجام رود و باراا  گسیختگی ثبت گرد ،کامل اتصاالت

در چنین زمان  اا  دوام این اتصاالتآزمون که در تودید مراعات خوااد رد. اتصال باید گنجانده رود،مشخصه 

 د. نالزم بار  ،ISO 22389-1استاندارد ق برا  تایید عمیکرد چسب طب  که نیاز استموردتنها در صورتی  ،ناوبیت

روند، تایید  ،ISO 22389-1استاندارد  A.1 cیا  A.1 b اا بندبق گامی که مصادح بال با آزمون مطاان -ت

موارد، مقررات تضمین کیفیت  رود. در تمامگنجانده اا  کنترل کیفیت روزانه ید در آزمونآزمون آن مقطع با

  د.نبرقرار رو ، بایدموردنیاز برا  حفظ مقاومت

استاندارد  1-2-3بند  تعیین رده دررود، آزمون به روش تجربی مشخص می گشتاورانگامی که ظرفیت  -ث

ISO 22389-1،  اا  تودید رده، باید عمق تمامی کنترل کیفیت روزانه انجام رود. به عنوان بخشی از برنامهباید

 .بارندگیر  تغییر رکل خمشی اا باید رامل اندازهمورد آزمون قرار گیرند، آزموندر این برنامه 

نبارند،  ،استاندارداا  میی یا قوانین حاکم درن رده یتعی امی که مصادح بال دارا  مدول االستیسیتهانگ -ج

 رل کیفیت بارد.کنت ختی مصادح باید بخشی از برنامهگیر  ساندازه
 

 آوري و تحلیل اطالعات  جمع   1-2-4

باید با توجه به بازده عمیکرد  اامعیار عدم پییرش برا  تمامی آزمونو  تناوب آزمون، حداقل مقادیر آزمون

آن،  نظرمورد ول و کاربردبرا  محصرده اب رود، و باید سازگار با مقادیر مشخصه تعیینکنترل کیفیت، انتخ

 بارد.

، آزمون و ارزیابی با استفاده از یک فرآیند نمونه بردار را  آمار  ویژگی یک جامعه کهیک مقدار مشخصه، مقدار  است  -يادآوري

 توصیف و تعیین رده است. ،ISO 22389-1 ادزامات استاندارد توسطمقاومت و سختی  داد. مقادیر مشخصهنشان می

 

 شده توسط ديگرانساخته شکل Iاحراز شرايط و تضمین کیفیت اجزاي تیر  7

 کنندهمسئولیت تولید   7-6

صالحیت کند که نیاز به کنترل کیفیت و احراز خریدار  میرا مصادحی  ،رکل Iکننده تیر انگامی که تودید

 ت، حداقل با ادزامات این استاندارد مطابقمصادحکه این  داا باید تضمین کنند، آن، دارطبق مقررات این استاندارد

 .دارند
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 نگهداري سوابق   7-2

به گواای انطباق اجزا  تأمین رده با ادزامات این استاندارد را از باید سوابق مربوط  ،رکل Iتودیدکننده تیر 

 و نگهدار  کند. دست آوردهبهخارجی  تودیدکننده
 

 شناسايی   7-9

به طور مناسب رکل توافق رده است،  Iاجزاء و تیر  امچنان که بین تودیدکنندگانرده باید اجزا  تأمینتمامی 

 .گیار  رودعالمت

 

 ايسازههاي ظرفیتمجدد اي ارزيابی دوره 8

 نیازارزيابی مجدد مورد   8-6

 کلیات   8-6-6

ا  مجدداً ارزیابی صورت دورهباید به 3-9-6طبق بند نیاز اا  مورداستفاده از آزمونبا  ردهاا  پایشظرفیت

ارزیابی  رش ماه اول تودید در پایانباید حداقل برا  ار تودیدکننده جدید و برا  ار خط تودید جدید  روند.

اایی باید در پایان ار سال از تودید به صورت متوادی و پس از آن ار یک از چنین ظرفیت انجام رود،مجدد 

  .روندمجدداً ارزیابی 
 

 العملارزيابی مجدد ظرفیت عکس   8-6-2

ادعمل باید در پایان رش ارزیابی مجدد ظرفیت عکس ار تودید کننده جدید و برا  ار خط تودید جدید،برا  

رش اایی که به صورت تصادفی در طول دوره نمونهاا  . ارزیابی مجدد بر اساس دادهانجام رود ماه اول تودید

، انجام ISO 22389-1: 2010استاندارد   5.3اا مطابق با بندتر است. آزموناند، مناسبمااه انتخاب و آزمون رده

 روند.می
 

 هاي بريده شده از چوب سختبندي مجدد بالدرجه   8-6-9

حداقل ار  ،ISO 22389-1: 2010استاندارد   A.1بندطبق اا  بریده رده از چوب سخت بند  مجدد بالدرجه

 .انجام رود ،ت 3-9-6بق بند زمون باید طآ باید مجدداً ارزیابی روند. رش ماه
 

 ايقل اطالعات مبنا در ارزيابی دورهحدا    8-2

 هاي برش و مصالح بالآزمون   8-2-6

نیاز ، موردISO 22389-1: 2010استاندارد  3 اا در تحیییی که برا  احراز صالحیت طبق بندحداقل تعداد آزمون

، روندنمی ققمح ،که این ادزامات توسط تناوب آزمون اودیه سازدمشخص میآن است، گنجانده رود. انگامی که 

ا  برا  تضمین این که اطالعات ارزیابی دوره تدا باید دراب ،تناوب آزمونارزیابی  تناوب آزمون باید افزایش یابد.

 آور  رده است، انجامفواصل زمانی در طول دوره جمعآزمون، معر  تودید دوره است و به صورت تصادفی در 

 رود.
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 هاي تجربی ظرفیت گشتاورآزمون  8-2-2

 احراز صالحیت طبق بند جهتنیاز که اا  موردیک بار و برا  حداقل تعداد آزمونارزیابی مجدد باید ار سه ماه 

برآورده در صورت دزوم، برا  اطمینان از  د، انجام رود.نروبه کار میISO 22389-1: 2010 استاندارد  3-2-3

گستره کامل  مربوط به اا دادهاگر  در طول دوره تنظیم رود.باید ، تناوب آزمون ااتعداد آزمونردن حداقل 

حداقل برابر با  موجود اا دادهطور  که  ،دناا  اضافی باید انتخاب و آزمون رواا در دسترس نبارد، عمقعمق

، r2ار حال، اگر ضریب تعیین  دربارد. ، ISO 22389-1: 2010استاندارد  3-2-3 بند نیاز طبقمورد اا داده

رکل فقط در عمق  Iاا  اا  تیرداده بارد، 2/9، حداقل ISO 22389-1: 2010استاندارد  3-3-2-3 بندطبق 

ماه  6ا  که بیش از روز تودید، در یک دوره 69برا  ار آزمون  119حداقل به ررطی که ، کنندتغییر می

 بارد. ،رد ساختباید بخشی از استانداکنندگان تأمین نحوه ارزیابی مجددجزئیات  .انجام رودتقویمی نبارد، 
 

 هادادهتحلیل    8-9

 هادادهالزامات   8-9-6

در ا  از آزمون تعیین رده استند که در آخرین ارزیابی دوره ااییروند آناایی که در تحییل گنجانده میداده

، باید گردندتودید می بهربب عدم پییرش یک که س اا  آزموناند، آن دسته از دادهبه دست آمده 3-9-6بند 

باید از  ،اصالح که تصحیح رده استقابل و ل مشخص آزمون مربوط به عیجزئی امچنین، مقادیر  د.نمستثنی رو

 بارد. ،ISO 22389-1با بنداا  اجرایی استاندارد مطابق باید  اادادهاین امر مستثنی گردد. تحییل 
 

 توزيع مقاومت بال   8-9-2

در . ، اگر کاربرد دارته باردیک دوره، از جمیه مقاومت اتصال، باید ارزیابی رود در طولمقاومت بال  اا داده

  A.2رده در بند تعیین، ارزیابی افزایش یابد ،آخرین ارزیابیاز  3/1%  بیش از ضریب تغییرات تودید صورتی که
 رده یا اقدام اصالحی انجام رود. رتکراباید ، ISO 22389-1: 2010استاندارد 

 

 شناسايی 3

مشخص  و ررکت، موقعیت یا رماره کارگاه، و به وسییه و واضح توسط نام محصول مناسبمحصول باید به طور 

 تاریخ ساخت، رناسایی گردد. کردن
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