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 »بسمه تعالي «

 ندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي با مؤسسه استا

 نشر وظيفه تعيين، تدوين و    است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي 

صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي،     تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه،                 

سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و            . پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد        

نندگان توليدك: مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                     

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت       .،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد                  

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي                        

 .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( تصويب به عنوان استاندارد ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت 

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از                       

بدين ترتيب استانداردهايي   . ي گردد طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرم                

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل           )) ٥((ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره                

 .ميگردد به تصويب رسيده باشد

يباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن       مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد م             

تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي                        

 .استفـاده مي نمايد

ه منظور حمايت از مصرف كنندگان،      مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون ب                  

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

ت مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوال          . استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد        

 .كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي                    

هها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه         و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگا             

استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز                          

ين المللي يكاها ،     ترويج سيستم ب  . شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد                    

كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف                    

 .اين مؤسسه مي باشد



 

 
ظروف يكبار مصرف براي جمع آوري پسماندهاي «ملي تهكميو نوزدهمين  اعضاء يكصد

 » و روشهاي آزمونويژگيها ـتيز وبرنده پزشكي 
                   

 سمت يا نمايندگي      رئيــس

 سوفالي ،زهره                                             مدير كل مهندسي پزشكي مؤسسه استاندارد
 

 ءاعضــا
 اردنوروزي ،سعيد                                            مشاور ونماينده رياست مؤسسه استاند

 )          دكتري دامپزشكي(
 

 شركت نيك رهنما كار     حيدرخاني، ابراهيم

 ) جامدات–ليسانس مهندسي مكانيك (
 

 رانيقات صنعتی ايموسسه استاندارد وتحق                                            ن  يژب،سالمتی

 )وتراپیيزيسانس فيل(
 

 رانيقات صنعتی ايموسسه استاندارد وتحق                    گودرزي،جمشيد                       

 )فوق ليسانس بيوشيمي(
 

 شركت پل ايده آل پارس               افشار،امين                    

 )فوق ليسانس مهندسي عمران(
 

  ايرانمعاونت فني سازمان انتقال خون                                             مقدم، مصطفي

 )فوق ليسانس ـ مديريت آزمايشگاه(
 
 تو تکي شرکت چ                  روس                    يس،اندشتیيم

 )       عيسانس مهندسی صنايل(
 

 دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشكده علوم                                  دحسيني، مسعو

 )دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي ـ دامپزشكي(
 
 
 



 

 
 

 ملك احمدي،فريبا                                        مركز سالمت محيط وكار وزارت بهداشت

 )فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط(
 

  ايران فرآورده هاي تزريقي                    شركت  فيض بخش، ماندانا

 )ليسانس بيولوژي(
 

             مر كز تحقيقات آزمايشگاه رفرانسفارسي،شهال                                  

 )دكتري علوم آزمايشگاهي(
 

 حق بين نظر پاك،معصومه                               مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

 )              فوق ليسانس مهندسي پزشكي(
 

 ين مديريت مهندسي پزشكيموسوي حجازي،مينوسادات                             رابط تدو

 ) ليسانس مهندسي ايمني صنعتي وبهداشت حرفه اي(
 

 شريعتي،مسعود                                          سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان

 )دكتري دامپزشكي(
 

 شركت نيك رهنما كار              زكاظمي فر، مهرنا

 )ليسانس ميكروبيولوژي(

 ردبي

 صديقيان،فرناز                                         نماينده مديريت تدوين مؤسسه استاندارد

 



 

 

ظروف يكبار مصرف براي جمع آوري پسماندهاي تيز و « كميسيون استاندارداعضاء 
 »برنده ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

 

 سمت يا نمايندگي      رئيــس

 مركز تحقيقات آزمايشگاه رفرانس               فارسي،شهال                  

 )دكتري علوم آزمايشگاهي(

 اعضــاء
 شركت نيك رهنما كار                               آب خضر، علي

 )فوق ليسانس مديريت بازرگاني(
 
 ران يی اقات صنعتي   موسسه استاندارد وتحق                                            شادی ،سیيادر

 ) یژولويسانس بيل(
 

 شركت نيك رهنما كار                     حيدرخاني، ابراهيم

 ) جامدات–ليسانس مهندسي مكانيك (
 

 شركت نيك رهنما كار                 شمس شعاعي، متين

 )ليسانس مهندسي شيمي(
 
 ل ايده آل پارسشركت پ                                          ستاد رحيمي،مرتضيا

  )ليسانس علوم آزمايشگاهي(
 

 مشاور اجرايي معاونت سالمت                        بلورچي، سيد مهدي

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                 )دكتري علوم آزمايشگاهي(
 

 شكشركت آواپز                        شبانكاره، سيد ابوالقاسم

 )ليسانس مكانيك و مترجمي زبان(
 

 رانيقات صنعتی اي   موسسه استاندارد وتحقيژن                                              ب،سالمتی

 )و تراپیيزيسانس فيل(
 
 
 



 

 
   شركت رنگين طب                                            المحسينغاكبري، 

 )فوق ليسانس مهندسي صنايع(
 

 شركت كي بي سي                  موسويان مهدوي، علي

 )پزشك عمومي(
 

 معاونت فني سازمان انتقال خون ايران                                            مقدم، مصطفي

 )هفوق ليسانس ـ مديريت آزمايشگا(
 

 ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت                                       ملك احمدي، فريبا

 مركز سالمت محيط و كار   ) بهداشت محيط مهندسفوق ليسانس(
 
 تو تکكي     شرکت                                   روس              يس،اندشتیيم

 )عيسانس مهندسی صنايل(
 

 كده علوم دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانش                                      حسيني، مسعود

 )دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي ـ دامپزشكي(
 

 رانيقات صنعتی اي موسسه استاندارد وتحق                                    د يجمش،گودرزی

 )        میيوشيسانس بيفوق ل(
 

 دبيـــر
 شركت نيك رهنما كار    زكاظمي فر، مهرنا

 )ليسانس ميكروبيولوژي(
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

               صفحه                                                            فهرست مندرجات
                                           

 ب.......................................................................................................پيشگفتار

 ١...................................................................................................هدف  ١

 ١............................................................................................دامنه كاربرد ٢

 ١...........................................................................................مراجع الزامي ٣

 ٢................................................................................اصطالحات و تعاريف ٤

 ٣.....................................................................................طراحي و ساختار ٥

 ٤.................................................................................................اويژگيه ٦

 ۵...........................................................................................نمونه برداري ٧

 ۵............................................................................................رينشانه گذا ٨

 ۶............................................................................................دستورالعمل ٩

 ٧...................................................................................................پيوست الف

 ٨....................................................................................................پيوست ب

 ٩....................................................................................................پيوست پ

 ١٢....................................................................................................پيوست ت

 ١٤....................................................................................................پيوست ث



 

 

 پيش گفتار 

» ظروف يكبار مصرف براي جمع آوري پسماندهاي تيز و برنده پزشكي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون               «اسـتاندارد   

 اين استاندارد به    اينك.  تصويب شد   ١٣/١٢/٨٤لسه كميته ملي مهندسي پزشكي مورخ       يكصد و نوزدهمين ج   در  

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ٣اسـتناد بـند يك ماده       

 .  بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود١٣٧١

بـراي حفـظ همگامـي و هماهنگـي بـا تحـوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات،                        

ندارد هـاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل            اسـتا 

بنابراين براي مراجعه به    . ايـن اسـتاندارد هـا ارائـه شـود ، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت                     

 . فاده كرد استاندارد هاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها است

در تهـيه و تجديـد نظـر ايـن استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در                    

حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي                 

 . ايجاد شود 

 : دارد به كار رفته به شرح زير است منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استان

1- BS 7320:1990, Specification for sharps containers 

2- AS 4031:1992, Non-reusable containers for the collection of sharp medical items used in 
health care areas 
 



 

  ـ پزشکیظروف يكبار مصرف براي جمع آوري پسماندهاي تيز و برنده

 ويژگيها و روشهاي آزمون

 هدف ١

هـدف از تدويـن ايـن اسـتاندارد تعييـن ويژگيها و روش هاي آزمون ظروف يكبار مصرفي است كه مخصوص                      

 تـيز و بـرنده مانند تيغ هاي جراحي، سوزن هاي  زيرجلدي و سرنگهاي پزشكي يكبار                  ١جمـع آوري پسـماندهاي    

 .اي جدي برسانندمصرف است كه مي توانند به سالمتي انسان آسيب ه

 

 دامنه كاربرد ٢

ايـن اسـتاندارد ظروفـي كـه اجـزاء آن توسـط سـازنده، توليد و متصل مي گردد و يا ظروفي كه اجزا آن به طور                          

اين استاندارد ظروف مقوايي را     . جداگانه توليد و اتصال اجزا آن به مصرف كننده واگذار مي گردد را شامل مي شود               
 .در بر نمي گيرد

 

 الزاميمراجع  ٣

بدين ترتيب آن . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
يا تجديدنظر، / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

نفع اين استاندارد، ي بهتر است كاربران ذمعهذا. اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك موردنظر نيست
در مورد مراجع . امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي را مورد بررسي قرار دهند

تجديدنظر، آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر / بدون تاريخ چاپ و يا 
:براي كاربرد اين استاندارد الزامي است استفاده از مراجع زير . است  

 ، سوزنهاي زيرجلدي سترون شده يكبار مصرف ـ ويژگيها و ١٣٧٦سال  : ٣٩٧٩استاندارد ملي ايران        ١-٣
            نروشهاي آزمو

                                                 
1- Waste 



 

 World Health             دسـتورالعمل                                                                                 ۳-۲

Organizaton Standard (WHO):1999 Chapter8 Section8.1.6 Environmental control technology 
for incinerators 

 
3-3 BS EN 22248:1993, Part 4: method for determination of resistance to vertical impact by 
dropping 
3-4 BS EN 22768:1993 Part 14: method for detemination of resistance to damage by toppling 

 

 اصطالحات و تعاريف ٤

 .يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رود/ در اين استاندارد اصطالحات و 

 ١پسماندهاي تيز و برنده ١-٤

 برجستيگهاي تيز يا لبه هاي برنده، با قابليت بريدن يا سوراخ كردن پوست              ،وسـايل يـا لوازمـي كـه داراي نوك           

 .مي باشند

 ٢ظرف ٢-٤

 .ي پسماندهاي تيز و برنده استفاده مي شودمحفظه اي كه جهت جمع آور

 ٣دهانه ٣-٤

 .ز وبرنده به داخل ظرف می باشديمحل ورود پسماندهای ت

 
 

 ٤رپوشد ٤-٤

 .له ای که برای بستن دهانه ظرف بکار می روديوس

 طراحي و ساختار ٥

 جنس ١-٥

يست نشود و مطابق با  باعث آلودگي محيط زسوزاندن در صورت  بـايد به گونه اي باشد كه        فجـنس ايـن ظـر     

 .قوانين ملي محيط زيست باشد

                                                 
1- Sharp objects 
2- Container 
3- Aperture 
4-Closure device                                                                           



 

مهندسی قابل -سوزاندن باید در  کوره های    پسماند سوز  که ضوابط استانداردهای زیست  محیطی وفنی: یادآوری
 قبول مطابق با دستورالعمل                                                

                                                            
WHO:1999 chapter 8 section8.1.6   Environmental     control technology  for   

incinerators 
 .را دارتد،انجام پذيرد

 رنگ ٢-٥

 .ورنگ درپوش بايد قرمز باشدرنگ ظرف بايد زرد 

 دسته ٣-٥

 ن طبق پيوست الف دسته بايد پس از آزمو. دسته ظروف دسته دار بايد از درپوش ظرف جدا باشد

 .كامالً سالم باشد و از ظرف جدا نشود

 . قرار گرفتن دسته نبايد روي عملكرد عادي ظرف تاثير بگذاردوضعیت  ـیادآوری

 درپوش  ٤-٥

ظـرف بـايد مجهز به درپوش باشد هيچ يك از اجزاء ظرف پس از آزمون طبق پيوست ب نبايد از يكديگر جدا                       

 بايد به گونه اي باشد تا استفاده از ظرف امكان پذير بوده و سطح خارجي ظرف                 هانهي د شـوند و محـل قرارگير     

 .آلوده نگردد

 ويژگي ها ٦

 مقاومت به نفوذپذيري ١-٦

 ري ز از قسمتهايپـس از آزمـون طـبق پيوسـت پ ميانگين نيروهاي مورد نياز براي نفوذ به نمونه هاي تهيه شده                 

 . نيوتن باشد٥/١٢ هر آزمونه نبايد كمتر از ورد نیاز برای م نيوتن و نيروي١٥نبايد كمتر از 

 ١الف ـ كف

 ٢ ديواره هاي اطراف-ب

  درپوش-پ

 ۳ سطح فوقاني ظرف به استثناء ديافراگم  دهاني-ت

 

                                                 
1- The base 
2- The side walls 
3-The top excluding the closure 



 

 

 مقاومت به ضربه و نشتي پس از سقوط عمودي ٢-٦

 شتي روي هيچ يك هنگاميكه طبق پيوست ت مخزن مورد آزمون قرار مي گيرد، نبايد هيچ اثري از ن

 .از قسمتهاي مخزن وجود داشته باشد و ظرف و درپوش آن بايد كامالً سالم بمانند

 مقاومت به ضربه و نشتي پس از واژگوني در اثر اعمال نيروي افقي ٣-٦

 طبق پيوست ث ظرف را مورد آزمون قرار مي دهيم نبايد هيچ اثري از وجود نشتي روي هيچ يك از   ههنگامـي  ك   

 .ي ظرف وجود داشته باشد و ظرف و درپوش بايد كامال سالم بمانندقسمتها

 

 نمونه برداري ٧

 . مورد نياز مي باشد، يكسان و ظرفيتسری ساخت نمونه از يك ١٥جهت انجام آزمون حداقل 

    روش اجرای آزمون٨

 . رديت وث انجام پذ،پ،ب،وست های الفيد مطابق پيآزمونها با

 نشانه گذاري ٩

 .عات زير بايد به وضوح و پاك نشدني بر روي ظرف نشانه گذاري شودحداقل اطال

 به صورت درشت و در باالترين مكان ممكن» ستیي زخطر«عبارت  ١-٩

 با حروفي كوچكتر از كلمه خطر» فقط پسماندهاي تيز و برنده آلوده«عبارت  ٢-٩

 خطربا حروفي كوچكتر از كلمه » بي خطر وسپس دفع بهداشتي شود«عبارت  ٣-٩

 به گونه ای نوشته     »بی خطر وسپس دفع بهداشتی شود      «و» فقـط پسماندهای تیز و برنده     «،  »خطـر «عـبارات    -1یـادآوری   

 .شود که با توجه به حجم ظرف کامالً واضح، خوانا و قابل رویت باشد

طریق سوزاندن در   بی خطر سازی پسماندهای تیز وبرنده پزشکی از طریق اتوکالو نمودن ودفع بهداشتی،از              -۲ یـادآوری 

 .است،سفارش می شودمهندسی -کوره های پسماند سوز که مطا بق با استاندارد های زیست محیطی و فنی

 .جهت مخازن مکعبی حداقل در دو وجه عبارات فوق الذکر نوشته شود -3یادآوری 

 درصد ظرفيت اسمي    ٧۵±٥«يـك خـط افقـي بـه عنوان نشانه جهت مشخص شدن حجم ظرف                 ٤-٩

 .با حروفي كوچكتر از كلمه خطر» بيشتر از خط نشانه پر نشود! هشدار« همراه عبارت به» ظرف

 يا عالمت تجاري سازنده با حروفي كوچكتر از كلمه خطر/ نام و  ٥-٩



 

 )١مطابق شكل (ستیيزعالمت خطر  ٦-٩

 ظرفيت اسمي ظرف ٧-٩

 نام و نشاني توليد كننده ٨-٩

 شماره سري ساخت ٩-٩

 دهدستورالعمل سازن ١٠

 .ارائه شودبه صورت دستورالعمل ف و به همراه  ظرسازندهاطالعات اضافي زير بايد توسط 

 سوار توسط مصرف كننده به هم       ،،در صورتي كه اجزاي ظرف    سوار کردن قطعات  اطالعات نحوه    ١-١٠

 .شوند

 اطالعاتي شامل هرگونه محدوديت در استفاده و هشدار براي استفاده كننده ظرف ٢-١٠

 
 

 تيسزي عالمت خطر -١كل ش

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 پيوست الف

 دستهاستحکام روش آزمون 

 )الزامي(

 

  آزمون اجرايروش ١-الف

ظـرف مـورد آزمـون را بـا مـواد مناسبي كه از نظر جرمي بر حسب كيلوگرم معادل ظرفيت اسمي                      ١-١-الف

 .بر حسب ليتر است، پر كنيد) ٤-۹مطابق با بند (ظرف 

 درجه سلسيوس از يك مكان      ٢٥±٥ يك ساعت در درجه حرارت        زمان ه مدت ظرف را از دسته ب     ٢-١-الف

 .ثابت آويزان نماييد

نبايد . ظـرف را از نگهدارنده پايين بياوريد و كامالً محل اتصال دسته با بدنه ظرف را بازرسي كنيد                  ٣-١-الف

 .هيچ اثري از جداشدگي دسته از بدنه ظرف مشاهده شود

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 پيوست ب

 آزمون پيوستگي اجزاء ظرف و درپوش

 )الزامي(

 

  آزمون اجرايروش ١-ب

ظرف بايد  . ظرف را طبق پيوست ت و ث در حالتي كه آماده استفاده است، مورد آزمون قرار دهيد                 ١-١-ب

ا بسته، نشده   خالي و اتصاالت آن بر طبق دستورالعمل سازنده نصب شده باشد در حالتي كه درپوش كامالً قفل ي                 

 .باشد

 .پس از آزمون ظرف را از نظر صدمه ديدگي و يا جداشدگي اتصاالت مورد بررسي قرار دهيد ٢-١-ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 پيوست پ

 آزمون مقاومت به نفوذپذيري

 )الزامي(

 

 وسايل الزم ١-پ

مال شده به   دسـتگاه اعمـال نـيرو وسـيله اي مجهـز بـه يك لودسل با قابليت اندازه گيري نيروي اع                     ١-١-پ

 به روين نيا، می باشد نـيروي الزم جهـت نفـوذ سوزن به داخل سطح نمونه مورد آزمون             ثبـت سـوزن و  

 . كه سوزن از يك سطح به طرف سطح ديگر نفوذ نمايد اعمال می شودگونه اي

 قرار  بـراي حـس كردن ميزان نفوذ، يك وسيله مناسب مثالً يك تكه فويل آلومينيومي را در زير نمونه                   يـادآوري ـ  

داده و آن را محكم مي كنيم بدين وسيله سوزن روي سطح، نفوذ مي كند هنگامي كه به سطح آلومينيومي برسد و آن              
 .را لمس كند، اين نيرو روي نمودار ثبت نيروي اعمال شده، مشخص مي شود

 

  و١-ه آن مطابق با شکل پيب اوليه شي که زاو ميلـي مـتر  ٨/٠×٤٠سرسـوزن زيـرجلدي بـه ابعـاد          ٢-١-پ

 . باشد۱۳۷۶ سال ٣٩٧٩استاندارد ملي ايران به شماره 

 .جهت پاكسازي سوزن از يك حالل مناسب استفاده نماييد يادآوري ـ

 

 . ميلي متر در مركز آن٦ ميليمتر با يك سوراخ به قطر ٥/١٢نگهدارنده آزمونه به عمق  ٣-١-پ

 .به سمت پايين نگهداردنگهدارنده سوزن، به طوريكه سوزن را به صورت عمودي و  ٤-١-پ

  آزمون اجرايروش ٢-پ

 آزمونه از كف، ١٢( ميليمتر از قسمتهاي مختلف ظرف به طوريكه      ١٢×١٢ آزمونـه با اندازه هاي       ٤٨ ١-٢-پ

 آزمونه ديگر از سطح فوقاني به استثناء ديافراگم         ١٢از درپوش و     آزمونه   ١٢،واره های اطراف  يـ  از د   آزمونـه  ١٢

 . آماده نماييد)دهانه



 

 نمونه را از يك ظرف نمي دهد حداكثر تعداد آزمونه ها را از يك               ٤٨چـنانچه انـدازه ظرف امكان تهيه         يـادآوري ـ  

 .ظرف و بقيه آزمونه ها را از ظروف ديگر تهيه نماييد

 

٥بي   درجه سلسيوس با رطوبت نس     ٢٥±٥ ساعت در دماي     ٢ حداقل    زمان آزمونه ها را براي مدت     ٢-٢-پ

 .شرايط آزمونه ها را آزمون كنيدن يهم درصد نگهداري كنيد و سپس در ٥٠±

محكم ) ٤-١- و پ  ٣-١-مطابق بند پ  (را در نگهدارنده سوزن     ) ٢-١-مطـابق بـا بـند پ      (سـوزن    ٣-٢-پ

ه به سمت باال قرار گيرد      يكي از آزمونه ها را روي نگهدارنده آن به نحوي قرار دهيد كه سطح داخلي آزمون               . كنيد

مونه ها را كج و يا در مواردي كه آزمونه ها داراي قوس مي باشند              زآ. سـپس در مركـز دستگاه اعمال نيرو بگذاريد        

 .آن ها را صاف نكنيد

ازه  درجه به طرف پايين حركت داده اج       ٩٠±٥ ميلي متر در دقيقه با زاويه        ١٠٠سوزن را با سرعت      ٤-٢-پ

 تا   جهت نفوذ سوزن را    ازيروی مورد ن  نين برسدسپس   يري وبه سطح ز   دهـيد سـوزن بـه داخـل نمونـه وارد شود           

 . ثبت كنيد،ن برسديريموقعی که به سطح ز

 را براي هر نمونه با استفاده از يك سرسوزن جديد تكرار            ٤-٢- و پ  ٣-٢-روش هـاي ذكـر شده در بندهاي پ        

 .نماييد

ده نفوذپذيـري بـراي نمونـه هاي گرفته شده از كف، ديواره هاي اطراف،               متوسـط نـيروي ثبـت شـ        ٥-٢-پ

 . نيوتن باشد١٥درپوش و سطح فوقاني به استثناء ديافراگم دهانه را محاسبه كنيد اين نيرو نبايد كمتر از 

 . نيوتن باشد٥/١٢نيروي ثبت شده براي نفوذ پذيري روي هر آزمونه نبايد كمتر از  ٦-٢-پ

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   زاويه شيب اوليه١-شكل پ

  
 
 
 
 



 

 
 

 پيوست ت

 آزمون مقاومت به ضربه و نشتي پس از سفوط عمودي

 )الزامي(

 

 وسايل الزم ١-ت

 .وسيله اي براي نگه داشتن ظرف قبل از آنكه به طور عمودي رها شود ١-١-ت

اشد، استحكام آن به گونه اي    سـطح بـرخورد بايد كامالً مسطح و افقي بوده و اندازه مناسب داشته ب               ٢-١-ت

 .باشد كه در اثر ضربه تغيير شكل نداشته باشد

 

  آزمون اجرايروش ٢-ت

 :سطح برخورد بايد شرايط زير را داشته باشد ١-٢-ت

 . ميليمتر بر روي آن وجود نداشته باشد٢مسطح باشد به گونه اي كه هيچ اختالف سطحي بيش از ) الف

 ميليمتر مربع در هر قسمت از آن،        ١٠٠ كيلوگرم به ازاي     ١٠ت نيروي ثابت    صـلب باشـد بـه گونه اي كه تح         ) ب

 . ميلي متر تغيير شكل نداشته باشد١/٠بيشتر از 

 .سطح بايد به گونه اي باشد كه ظرف پس از سقوط، كامالً روي آن قرار گيرد) پ

 .تواند روي آن آزمون شود بار ب١٠جرم سطح برخورد بايد به گونه اي باشد كه  سنگين ترين ظرف حداقل ) ت

 . ميليمتر براي آزمايشات فوق مناسب مي باشد١٥٠زمين بتوني با حداقل  يادآوري ـ

 ساعت نگهداري كرده سپس     ٢ حداقل    زمان  درجـه سلسيوس به مدت     ٢٠±٥ظـرف را در دمـاي        ٢-٢-ت

 .شرايط نمونه را آزمون كنيدن يهمدر 

 درجه  ٢٠±٥ر حجـم ظـرف، اعـالم شـده توسـط سازنده، را با آب با دماي                  پـنج درصـد حداكـث      ٣-٢-ت

سلسـيوس پـر نمايـيد سـپس ماده غير قابل جذب مناسبي مانند گرانول هاي پلي پروپيلن را در اين ظرف آنقدر                       

.  سازنده شود   درصد حداكثر حجم اعالم شده توسط      ٤٠اضـافه كنـيد تـا حجم كل آن بر حسب كيلوگرم معادل              



 

 براي عدم استفاده باشد، سپس ظرف را        ،اي كه ظرف آماده    درپـوش ظـرف را كامالً بسته، محكم كنيد به گونه          

 . يك ساعت به صورت ايستاده نگهداريد زمانبه مدت

ظـرف را در وضـعيت عمودي به اندازه اي باال نگهداريد كه ارتفاع آن از پايين ترين سطح ظرف تا                      ٤-٢-ت

 . متر باشد١±٠٢/٠برخورد، نقطه سطح 

 افقي رها كنيد اجازه دهيد تا  و سطح درجـه بيـن لبه سطح برخورد  ٢ظـرف را بـا زاويـه حداكـثر        ٥-٢-ت

 .ظرف كامالً آزادانه و بدون اينكه حركت آن توسط چيزي محدود شود، به سطح زمين بيافتد

الت افتاده رها كنيد و سپس آن را از نظر يكپارچگي و  پـنج دقـيقه به ح   زمـان ظـرف را بـه مـدت       ٦-٢-ت

 .براي مثال خيس شدن سطح بيرون ظرف و يا سطح برخورد. عالئم نشتي بررسي نماييد

 .رديانجام گ …١ مطابق با استاندارد ملي ايران  بايداين آزمون يادآوري ـ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مراجعه شود BS EN 22248-4:1993استاندارد ،بايد به   مربوط تدوين استانداردتهيه وتا  -١
 



 

 

 پيوست ث

  اعمال نیروی افقیآزمون مقاومت به ضربه ونشتی پس از وارگونی در اثر

 )الزامی(
 

 سايل الزمو ١-ث

 ١-٢-، مطابق با بند ت١سطح برخورد ١-١-ث

 ی با قابليت اعمال نيروي افقي بر سطح عمودي ظرف در ارتفاع مخصوص            ٢يـك وسـيله بارگذاري     ٢-١-ث

ال در بـاالي مركـز ثقـل كـه نـيروي موثري براي واژگوني ظرف، بدون اينكه ظرف روي سطح افقي بلغزد، اعم                      

 .نمايد

 

  آزمون  اجرايروش ٢-ث

 ساعت نگهداري كرده سپس     ٢ حداقل    زمان  درجـه سلسيوس به مدت     ٢٠±٥ظـرف را در دمـاي        ١-٢-ث

 . نمونه را آزمون كنيد، شرايطنيهمدر 

 درجه  ٢٠±٥پـنج درصـد حداكـثر حجـم ظـرف، اعـالم شـده توسـط سازنده، را با آب با دماي                        ٢-٢-ث

سلسيوس پر نماييد، درپوش ظرف را كامالً بسته، محكم كنيد به گونه اي كه ظرف آماده براي عدم استفاده باشد،                    

 . يك ساعت نگهداريد زمانسپس ظرف را از قسمت كف روي سطح برخورد به مدت

ه اي مناسب در باالي مركز      ، نيرو را در نقط    )٢-١-مطابق با بند ث   (بـا اسـتفاده از وسـيله بارگذاري          ٣-٢-ث

طوري افزايش دهيد تا اينكه ظرف اندكي روي سطح مخالف بغلتد تا زمانيكه             ) و يا در باالترين وجه     ( ظرف ثقل

 دست بدهد بدون اينكه به آن ضربه وارد كنيد،          زبـه نقطـه تعادل برسد سپس اجازه دهيد ظرف، تعادل خود را ا             

 .ده اجازه دهد، مي غلتدبنابراين ظرف تا جاييكه نيروي اعمال ش

بـراي ظـرفهاي كوچـك قابل حمل مي توان واژگون شدن را توسط دست انجام داد اما براي ظرفهاي                     يـادآوري ـ  

 .رثقيل دستيجم هيدروليك يا ربراي مثال يك اه. ده از وسيله بارگذاري ضروري استفابزرگ است

 

                                                 
1- Impact surface 
2- Means of loading 



 

كنيد سپس آن را از نظر يكپارچگي و  عالئم  پنج دقيقه به حالت افتاده رها         زمان ظـرف را به مدت     ٤-٢-ث

 .نشتي بررسي نماييد براي مثال خيس شدن سطح بيرون ظرف و يا سطح برخورد 

 را تكرار كنيد، براي هر آزمون از ظرف   ٤-٢- تـا ث   ١-٢-بـندهاي ث  ) مكعبـي (بـراي ظـرف مسـتطيلي شـكل         

 .جديدي استفاده كنيد به گونه اي كه بزرگترين سطح آن، آزمون شود

براي هر آزمون از ظرف     .  آزمون كنيد  ٤-٢- تا ث  ١-٢-بـراي ظـروف اسـتوانه اي شـكل مطـابق بـا بـندهاي ث               

 . درجه روي محيط ظرف اعمال كنيد٩٠±٥جديدي استفاده كنيد و نيرو را تحت زاويه 

 :براي كليه ظروف بايد موارد زير در نظر گرفته شود

 دستگيره و نقاط اتصال دستيره هر ویافتادن ظرف ر) الف

 درست در وسط سطح فوقاني ظرف نباشد، ظرف از قسمت درپوش كه در پايين ترين نقطه                 شچنانچه درپو ) ب

 .قرار دارد، روي زمين بيافتد

 شد مي با…١اين آزمون مطابق با استاندارد ملي ايران  يادآوري ـ

 
 
 

                                                 
 .مراجعه شود BS EN 22768-14:1993 به استاندارد، مربوط تدوين استاندارد تهيه و تا -١
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICS: 11.140
 ١٥ :  صفحه

 
 
 
 
 
 


