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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است
در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را

تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي
م نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه استاندارد اجباري اع

عبارتست از:
(تعيين، تدوين و ن استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور

هاي داخلي، كمك به بهبود تدوين استاندارد با بردن كيفيت كا
روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور -

ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
هاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و – كنترل كيفي كا

هاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن جلوگيري از صدور كا
هاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين امكانات رقابت با كا

هاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري المللي كنترل كيفي كا
ف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و بمنظور حمايت از م

هاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني جلوگيري از ورود كا
ف كنندگان – مطالعه و توليدكنندگان، توزيع كنندگان و م

تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري
هاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل كا

ها با استانداردهاي مربوط، سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كا
م مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي اع

زم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد
فتهاي علمي و فني و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پي
ايط كلي و نيازمنديهاي و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم 

خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور
است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و

فه جوئي در وقت و هزينهها و در ف كنندگان و  بهداشت م
نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها

ميشود.
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بسمه تعالي
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استاندارد نيمكتهاي پاركي (ويژگيهاي فيزيكي) كه به وسيله
سيه كميته كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در اج

 مورد تائيد1378/4/6ملي استاندارد بسته بندي و سلولزي مورخ 
ح قوانين و3 ماده 1قرار گرفته، اينك باستناد بند   قانون اص

مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب
 بعنوان استاندارد رسمي ايران منت ميگردد.1371بهمن ماه 

فتهاي ملي و جهاني در براي حفظ همگامي و هماهنگي با پي
زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد

ح تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اص
يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون

فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين

چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به
ايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و
فته هماهنگي ايجاد شود. لذا استاندارد كشورهاي صنعتي و پي
زم اين با برر امكانات و مهارتهاي موجود و انجام آزمايشهاي 

استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است:
BS – 4875: part 1: 1985

 
 

نيمكتهاي پاركي (ويژگيهاي فيزيكي)
 هدف و دامنه كاربرد1-

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، ابعاد، روشهاي
آزمون، نمونه برداري و نشانه گذاري انواع نيمكتهاي پاركي

ميباشد. اين استاندارد نيمكتهاي بتوني را شامل نميشود.
 

حات2-  تعاريف و اصط
حات با تعاريف زير بكار برده در اين استاندارد واژهها و اصط



ميشود:
ترين نقطه نشيمنگاه از1-2-  ارتفاع نشيمنگاه: فاصله عمودي با

سطح زمين
ترين نقطه پشتي از سطح2-2-  ارتفاع پشتي: فاصله عمودي با
زمين
ئي و پائيني3-2-  ارتفاع موثر پشتي: فاصله عمودي بين دو لبه با

پشتي
ترين نقطه دسته از4-2-  ارتفاع دسته نشيمنگاه: فاصله عمودي با

نشيمنگاه
 عمق نشيمنگاه: فاصله افقي بين دو لبه جلوئي و انتهائي5-2-

نشيمنگاه را گويند
 تعريف بهر: بهر عبارت است از تعداد نيمكتهائي كه از يك6-2-

ايط مشابه توليد شدهاند درجه و يك نوع با ابعاد يكسان تحت 
ميباشد.

 
 طبقه بندي3-

نيمكتهاي پاركي را معمو به دو صورت ميسازند:
 نيمكتهاي دستهدار1-3-
 نيمكتهاي بدون دسته2-3-

 مواد اوليه4-
نشيمنگاه و پشتي نيمكتهاي پاركي را ميتوان از چوب طبيعي
ستيكي ساخت. و براي اسكلت بدنه و پايهها (ماسيو) و يا مواد پ

از چوب طبيعي (ماسيو) و يا پروفيل و لولههاي فلزي استاندارد
ف براي استفاده ميكنند. چوب طبيعي (ماسيو) مورد م

نشيمنگاه و پشتي نيمكت بايد مطابق با استاندارد معايب چوبهاي
 باشد.1497بريده شده پهن برگان به شماره 

 ويژگيهاي فيزيكي5-
 ابعاد: ابعاد انواع نيمكتهاي پاركي بايد طبق جدول شماره1-5-

يك اين استاندارد باشد.
##

 طول نشيمنگاه و پشتي: با توجه به اينكه حداقل فضاي مفيد2-5-
 اسنتي متر در نظر گرفته شده لذا50قابل استفاده براي يك نفر 



بي از 4 و 2 ,3طول نيمكت براي   سانتي متر50 نفر بايستي م
باشد.
 لبههاي نشيمنگاه و پشتي بايد بدون تيزي و برندگي باشد تا3-5-

به شخص استفاده كننده آسيبي وارد نسازد.
130 درجه و حداكثر 100 زاويه پشتي به نشيمنگاه بايد حداقل 4-5-

 در آن كام رعايت شده باشد.1درجه باشد و اصول اركونومي 
 اتصال پروفيلهاي فلزي بايد داراي جوش كامل و بدون مك5-5-

باشد.
ه و6-5-  اسكلت بدنه و پايهها بايد داراي رنگ كورهاي بدون 

گرده رنگ باشد.
 در كليه مقاطع آزاد پروفيلها و قسمتهاي سوراخ كاري شده7-5-

بايد از درپوشهاي مناسب استفاده شود.
ف براي نشيمنگاه و پشتي بايد 8-5- 3×5 ابعاد چوب مورد م

سانتي متر باشد.
 سانتي متر فاصله10 قيدها از لبههاي نشيمنگاه بايد حداقل 9-5-

داشته باشد
ت كرمي يا آلومينيومي10-5-  براي اتصال چوب به قيدها از اتصا

(پيچ يا پرچ) بايد استفاده شود.
 ابعاد پروفيلهاي فلزي مورد استفاده براي قيد حداقل11-5-

 ميلي متر باشد.50×30 و پايههاي بايد حداقل 20×20
ستيكي براي نشيمنگاه و پشتي استفاده12-5-  چنانچه از مواد پ

به بوده و انعطاف پذيري گردد بايد مواد مزبور مقاوم به 
ما و گرما و تغييرات جوي مقاوم باشد. داشته باشد و در مقابل 

 روشهاي آزمون6-
 چسبندگي رنگ: به وسيله شانهاي كه تيزي تيغههاي آن1-6-

 ميلي متر باشد بر1/5مشابه تيغ صورت ترا و فواصل تيغهها 
 شيار كه در هر11رو سطح رنگ شدهاي در دو جهت عمود برهم 

يه رنگ را قطع نمايد به وجود آوريد. سپس روي جهت فقط 
مربعهاي ايجاد شده يك قطعه نوار چسب (نوع سهام به شماره

 سانتي متر در جهت رنگ2/5 سانتي متر و عرض 10) به طول 250
ستيكي روي آن بكشيد. پس از نيم شده بچسبانيد و با يك غلطك 

 درجه كه محور اصلي نوار45ساعت لبه نوار چسب را تحت زاويه 
با سطح رنگ شده ميسازد بلند كنيد و نوار چسب را تحت همين



يع از روي مربعها بكنيد. پس از انجام آزمون نبايد زاويه خيلي 
 درصد مربعهاي كوچك واقع در زير نوار چسب از سطح5بيشتر از 

فلز رنگ شده جدا شود.
 را با مداد تراش تيز كنيد و باH6 آزمون سختي رنگ: نوك مداد 2-6-

 درجه با سطح رنگ شده روي آن45فشار دست و تحت زاويه 
بكشيد. نبايد در سطوح رنگ شده خرا ايجاد شود.

 نمونه برداري7-
 عدد نمونه به2 واحد محصول توليد شده 50از بهر متشكل تا 

 واحد اضافي توليد شده بر تعداد200طور تصادفي و در ازاي هر 
نمونهها يك عدد اضافه خواهد شد.

 نشانه گذاري8-
آگاهيهاي زير بايد بطور خوانا در محل مناسبي از نيمكت پاركي

براي مصارف داخلي به زبان فار و براي صادرات به زبان
انگلي و يا به زبان كشور خريدار نوشته و يا برچسب گردد.

مت تجارتي آن1-8-  نام سازنده يا ع
 تاريخ توليد2-8-
 دستور نگهداري3-8-
 عبارت (ساخت ايران)4-8-
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