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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب ،سازمانكارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 و توليـدي، فنـاوري   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
 وارد و كننـدگان، صـادركنندگان  مصـرف  توليدكننـدگان،  شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 ايـران  ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و ذينفع مراجع به نظرخواهي براي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  با نيز ذيصالح و مندعالقه  هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 استانداردهاييبدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 كـه  مربـوط  ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران 
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از كشـور،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضـمن  ايـران  ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

     سـازمان . نمايـد  اسـتاندارد، اجبـاري   عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي
 اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعـال  مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد

           كاليبراسـيون  و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي،  زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مديريت هاي سيستم گواهي صدور و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  ها آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
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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 كميسيون فني تدوين استاندارد

»آزمون ضربه با جسم سنگين نرم –درب ها با چارچوب كامل«   
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
 افشين، روا

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد استان آذربايجانشرقي

                                                             
   :دبير

  ارشد، بهمن
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان آذربايجانشرقي

 
   )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

 اسكندرزاده، پيمان
  )كارشناس مهندسي عمران(

  شركت فيال بتن

 
  اميري، احمد                                                         شركت بنياد بتن آذرآبادگان

  )كارشناس مهندسي عمران(
        

  شركت معيارگستر صدر   بهكام، عليرضا                                                     
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  پوربابا، مسعود    
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه

 
  آزاد كارشناس  حيدرپور، هادي

  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  آزمايشگاه جهاد تحقيقات سهند      صبحي، احمد                                                  
  )كارشناس مهندسي عمران(
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 فرشي حق رو ، ساسان
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان آذربايجانشرقي

 
 مشك آبادي، كامبيز

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

 
  وليزاده، وحيد

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد استان آذربايجانشرقي

 
 يعقوب دوست، فرزاد

  )كارشناس مهندسي عمران(
  شركت آزما گستر فراز
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 يش گفتارپ

كه پيش نويس آن در كميسيون هاي  "ضربه با جسم سنگين نرم ونآزم – درب ها با چارچوب كامل"استاندارد 
اجالس كميته چهارصد و پانزدهمين تهيه و تدوين شده است و در سازمان ملي استاندارد ايران توسط  مربوط

مورد تصويب قرار گرفته  19/12/91 مورخ مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختمانيملي استاندارد 
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موسسهقانون اصالح قوانين و مقررات  3است، اينك به استناد بند يك ماده 

  .ان منتشر مي شود، به عنوان استاندارد ملي اير1371مصوب بهمن ماه 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، 

قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ااستانداردهاي ملي ايران در مو
  بنابراين، . ي مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فن

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

 :كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است خذيأممنبع و 
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ضربه با جسم سنگين نرم ونآزم –درب ها با چارچوب كامل  

  و دامنه كاربردهدف   1
    درب ها با چارچوب كاملضربه با جسم سنگين نرم براي  ونتعيين روش آزم ،هدف از تدوين اين استاندارد

  .مي باشد
كاربرد  مي شوند،آماده ي نصب عرضه  كه بصورت با يك يا دو لنگه درب ها با چارچوب كامل براياين استاندارد 

  :دارد و شامل موارد زير مي شود
 ؛ )يا لنگه ها(لنگه  -الف

 به ديوار؛ آن ابزار اتصال با بچارچوب در -ب

  .)هاي خاص يا ديگر سيستم گردانم مكانيزم بسته شدن، مكانيز(يراق آالت وابسته  -پ
 
  مراجع الزامي  2

  . به آن ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 
  .استاندارد ملي ايران محسوب مي شودن ترتيب آن مقررات جزئي از اين بدي

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

  .د نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استاست، همواره آخرين تجدي
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
 2-1 ISO 1804, Doors – Terminology.  

 

 تعاريف اصطالحات و 3

  .به كار مي رود ISO 1804شده در ارايه تعاريف اصطالحات و  ،در اين استاندارد
  
 اصول كلي  4

     در موقعيت از قبل تعيين شده يا  ،لنگه ي درب طرفيك  بر به طور عمودي ،نرم با يك جسم سنگين
  .مي شودبررسي  ضربه زده مي شود سپس از نظر آسيب هاي وارده موقعيت هاي به ظاهر آسيب پذير،

  
 آزموندستگاه   5

  :و شامل موارد زير استنمايش داده شده  1در شكل  آزمون دستگاه
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را به روش  درب ها با چارچوب كاملاندازه ها ي مختلف كه توسط آن مي توان  قابل تنظيم، آزمون پايه ي  1- 5
 طولكه در  ياين پايه بايد چنان صلب باشد كه هرگونه تغييرشكل .سوار نمودروي آن مشابه نصب شان در عمل، 

  .داشته باشد ونتاثير قابل اغماضي در نتايج آزم. در پايه رخ مي دهد ونآزم
  
ر از پ mm  350چرمي كروي با قطر تقريبي  كيسهحاوي يك كه ، kg 30با جرم كلي  جسم ضربه زننده،  2- 5

   به اندازه هاي ماسه اي كه از يك الك با سوراخ(مي باشد  kg/m3 1500 تقريبيماسه اي با چگالي ظاهري 
mm 2 عبور مي كند(.  

  
  .تنظيم كننده ابزارهايچفت و  -قالب ها، ها، چرخ مفتول  3- 5
  
 انجام آزمونروش   6

نشان  1 ون در شكلآزم اصول. كنيد اندازه گيري مون،قبل و بعد از آز تخت بودن رادر صورت امكان، انحراف از 
  .است داده شده

درب با چارچوب با  در حالت عمودي باشد رها كرده و اجازه دهيد بايد ونجسم ضربه زننده را كه در ابتداي آزم 
متفاوت نيز اين كار  فرود باشد از ارتفاعات مورد نظرلزوم تكرار كنيد و اگر  برخورد كند، اين عمل را تا حد كامل

  .نسبت به صدمات وارده بررسي كنيدرا  كامل چارچوبدرب با ، سپس را تكرار كرده
  
 مونگزارش آز  7

  :بايد شامل اطالعات زير باشد ونگزارش آزم
توصيف يراق آالت به كار و چارچوب آن و  درب تكميلساخت و  شكل، ابعاد، مواد، نوع،جزئيات مرتبط با  -الف
  ؛رفته
   ؛تعداد دفعات فرود -ب
  ؛انجام پذيرفته است آندر  ونكه آزم ،فرود يا ارتفاعات ارتفاع -پ
  ؛هاي ضربهموقعيت و  ها سطوح آزمايش شده و محل -ت
  ؛و شدت چنين آسيبي) سطح(حل، مشامل ماهيت ونجزئيات آسيب ناشي از آزم -ث
  ).دما و رطوبت نسبي(ون شرايط جوي آزم -ج
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  و اصول آزمون ضربه با جسم سنگين نرم آزموندستگاه   -1شكل 

  
 


