
 

 
 
  
  

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran  

  
INSO  

16366  
  اول پ چا

 1392خرداد 

 سازمان ملي استاندارد ايران
16366 

 
1st. Edition 

Iranian National Standardization Organization Jun.2013 

   
  

  
  

قطري بر عملكرد مجموعه در ـ    تغير شكل 
  اي ـ روش آزمونهاي لرزهجنبه

 
 
 
 

 
Doorset opening - Performance in 

diagonal deformation - Seismic aspects 
-Test method 

  
  
  
  
  

ICS:91.060.50 

 



  

 ب 

 

  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
به  29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  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  و مراكز نظران صاحب ،سازمان كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

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

 پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

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

 كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده تهنوش مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران 
 و (IEC)٢المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، ١(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشور در (CAC)٥ كدكس غذايي  كميسيون ٤رابط تنها عنوان به و است (OIML)٣ قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

 هاي پيشرفت كشور،ازآخرين خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،
  

 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

 مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ليم

 اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن يناناطم براي همچنين . نمايد

كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اه سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كند نظارت مي 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 نجاما 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  “اي ـ روش آزمونهاي لرزهـ جنبهتغير شكل قطري بر عملكرد مجموعه در ”

  
 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  صادقمحمد ،عطروش
  )ستراتژيكارشد مديريت ا كارشناسي(

نماينده انجمن دارندگان نشان استاندارد 
  و كارشناس استاندارد

  :دبير

  داوري تبريزي، بيژن
  )كارشناسي مهندسي صنايع(

مدير عامل شركت مهندسي و بهبود كيفيت 
 شريف

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا

  ، جالليانكريم
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  
  

  ديحسن پور، ها
  )كارشناسي مهندسي عمران(
  

  ، محمد رضاسراچي
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  ، محمدشيري
  )كارشناسي مهندسي عمران(
  

  ، محمد حسينعباسي رزگله
  )كارشناسي مهندسي مواد،سراميك(
  

  نوروزي زاده، حميرا
 )كارشناسي مهندسي صنايع(

هاي راه و معاون دفتر فني و بررسي طرح
ت ساخت و توسعه زير ها ـ شركبزرگراه

  بناهاي حمل و نقل كشور
  

مدير واحد عمران موسسه قراردادها و 
 داوري شريف

 
 

شركت مهندسي كار و مدير مهندسي 
  انرژي

 
مدير عامل شركت پاسارگاد درب و پنجره 

  پارسه
 

 

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
 استاندارد

 
 

 كارشناس استاندارد
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فحهص

 ب استاندارد ملي آشنايي با سازمان

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  ه  پيش گفتار

  1 هدف و دامنه كاربرد 1
  1  مراجع الزامي 2
  1 اصطالحات و تعاريف 3
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7  
8  
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  اصول
  آزمونه
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  يش گفتارپ

نويس آن در كه پيش »اي ـ روش آزمونهاي لرزهـ جنبه قطري بر عملكرد مجموعه در لتغير شك« استاندارد
 چهارصدوششمين ه و درشدتهيه و تدوين  شركت مهندسي و بهبود كيفيت شريفهاي مربوطه توسط كميسيون

 تصويبمورد  22/12/91مورخ ساختماني هاي مصالح و فرآورده ،مهندسي ساختماناستاندارد  ملي ةكميت اجالس

 تحقيقات و استاندارد ةمقررات مؤسس و قوانين اصالح قانون 3 ةماد كي بند استناد به اينك ،قرارگرفته است

   شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خدمات،  و علوم صنايع، ةزمين در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد تجديدنظر لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين ةتهي براي كه خذيامنبع و م
ISO 15822:2007 , Test method of doorest opening performance in diagonal deformation – 
seismic aspects
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  اي ـ روش آزمونهاي لرزهـ جنبه رتغير شكل قطري بر عملكرد مجموعه د
  

  هدف و دامنه كاربرد  1
تك لنگه  در يارزيابي عمل بازكردن مجموعه برايروش آزمون تعيين ، هدف از تدوين اين استاندارد

 . استاي استاتيك صفحه بار اثر در ،ايجادشده) در يدرصفحه(شكل قطري  تغيير تحت تاثير

  
 مراجع الزامي  2

 .است شده داده ارجاع هاآن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي يرز الزامي مدارك
  .شودمي محسوب ايران ملي استاندارد اين از ييجز مقررات آن ترتيب بدين

 آن بعدي تجديدنظرهاي و هااصالحيه ، باشد شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در
 داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در .نيست ايران ملي استاندارد ينا نظر مورد
  .است نظر مورد آن بعدي هاي اصالحيه و نظر تجديد آخرين همواره است، شده

 : استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است
2-1 ISO 1804 Doors - terminology 

 
  تعاريفاصطالحات و   3
اصطالحات و تعاريف ، 1ـ2بند تعيين شده در استاندارد تعاريف  اصطالحات و عالوه بر ،استاندارداين  در

  :رودكار ميزير نيز به
3-1    
  صفحه ي دريجاهجاب

گيري ي بين نقاط اندازهيني به فاصلهيپا ي ويباال) لبه(يي افقي انتهاي جاهجاب نسبت اختالف مقادير
  .است عمودي

  .شودصفحه، با واحد راديان نمايش داده مي يي درجاهجاب ـادآوري ي
3-2   
  نيروي بازكردن 

  .شوداعمال مي در ينيرويي كه براي بازكردن لنگه
3-3    

  سازي قفلمقدارگشتاور آزاد
  .شودبر حسب مقدار گشتاور اعمال مي درآزاد سازي  براي پيچاندن دستگيره و كه يينيرو

 
 
  
 
 



2 

  

  
  اصول  4

نيروي الزم جهت  يابد وتغييرشكل مي، شودتدريج اعمال ميهاستاتيكي كه ب توسط بار در يوعهمجم
  .شودگيري ميآزادسازي در تحت چنين تغييرشكل قطري، اندازه و بازكردن

  
  آزمونه  5

  .كاربرد معمولي و عملي ساخته و نصب شود بايد در شرايط كاري معادل هآزمون
كه درصورتي. مطابقت داشته باشد سازنده، بايد با الزامات اي استشيشه اي از نمونه آزموناگر ناحيه

، رفتن حداقل ضخامت شيشه تعيين شدهضخامتي براي شيشه تعيين نشده باشد، آزمون بايد با درنظرگ
   .دشوانجام در مشخصه فني 

  
  وسايل   6
  آزمون دستگاه  6-1

درنظرگرفتن مشخصات  ، با  1را بتوان روي آن مطابق شكل  هآزمون هساختاري داشته باشد ك بايد دستگاه
لب و محكم باشدكه صبايد به قدركافي  دستگاهچهارچوب . نصب كرد اجرايي هاينامهآيينو سازنده 

يات يجز. سرهم شود اتصال خارداربتواند نيروي اعمال شده  درحين آزمون را تحمل كند و بايد به صورت 
  .ب نشان داده شده استـ  2 الف وـ  2هاي اتصاالت درشكل

  اعمال نيرو يوسيله  6-2
دستگاه آزمون بايد قابليت اعمال يك نيروي استاتيك به  ،شودمي كاربردههاي كه براي اعمال نيرو بوسيله

 دستگاهيني يي يا پايبه قاب افقي باال ي اعمال شدهنيرو. شكل قطري را داشته باشدجهت ايجاد تغيير
خالف اين جهت منفي و درمثبت نيرو زماني كه از سمت قفل به سمت لوال وارد شود . شودمي لاعما

  .شوددرنظرگرفته مي
  جاييهجابگيري اندازه هوسيل  6-3

گيري تغييرمكان يي اندازهگيرد بايد تواناجاشدگي مورد استفاده قرار ميهگيري جاباندازه كه براياي وسيله
نمايش  3شكل  كه در طوررا ، همان 4و  3نقاط  ي عمودي دريجاهجابو  2و  1گيري  افقي در نقاط اندازه
  .دباشدستگاه آزمون خارج از  mm100گيري بايد نقاط اندازه. دداده شده، داشته باش

  درگيري نيروي گشودن ي اندازهوسيله  6-4
نيازي كه جهت  بتواند نيروي موردبايد  ،رودكار ميهگيري نيروي بازكردن باي كه براي اندازهوسيله

گيري اندازهشود را وارد مي در يا هل دادن به دستگيرهتوسط عمليات كشيدن ي در يبازكردن مجموعه
  . كند

  درگيري گشتاور چرخش دستگيره وآزادسازي ي اندازهوسيله  6-5
نياز  يد بتواند مقدار گشتاور مورد، بارودكار ميهگيري گشتاور پيچاندن دستگيره باي كه براي اندازهوسيله

  .گيري كندتوسط چرخاندن دستگيره را اندازه در يبراي آزادسازي مجموعه
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  آزمون  انجام روش  7
  نصب  آزمونه  7-1

نصب و  ،گونه خمش يا پيچشمحل خود بدون هيچ مطمئن در طورطور افقي و عمودي بهبايد به هآزمون
  .محكم گردد

  روند آزمون  7-2
  .جام شودان 8- 2-7تا  2- 2- 7مطابق بندهاي آزمون بايد   7-2-1
  .در قابل قفل شدن است يكند و مجموعهبه طور طبيعي عمل مي در يبررسي كنيد كه لنگه  7-2-2
  .، نصب كنيد2ي را مطابق شكل يجاهگيري جابي اندازهوسيله  7-2-3
  .قرار دهيد دهد، روي صفرگيري جابجائي نشان مياي كه اندازهمقدار اوليه  7-2-4
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  راهنما
 هآزمون   1

 در چهارچوب آزمونه اي براي ثابت نمودنوسيله   2

 ي دستگاه يقاب افقي باال   3

 قاب عمودي دستگاه   4

 يني دستگاه يقاب افقي پا   5

 )گاه محوريتكيه( خاردار اتصال محوري   6

 راهنما   7

 سمت لوال   8

 سمت قفل   9
a           ب را مشاهده كنيد 2الف و  2شكل.   

  ـ مثالي از دستگاه آزمون 1شكل 
  

  

1 2 

3 

4 

5 

6

7

8 

9
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  راهنما
 هآزمون   1

 اي براي ثابت نمودن نمونه در چهارچوبوسيله   2

 ي دستگاه يقاب افقي باال 3

 قاب عمودي دستگاه 4

 )گاه محوريتكيه(اتصال محوري     5
a          جوش   

  
 سازي شده توسط جوشايمني هآزمون ي  ازمثال  ـ الف

  در چهارچوب هآزمونسازي هاي ايمنروشـ  2شكل 
  
  

1 

2 

4

3
5
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   راهنما
 نمونه آزمون   1

 وسيله اي براي ثابت نمودن نمونه در چهارچوب   2

 ئي دستگاه قاب افقي باال   3

 قاب عمودي دستگاه   4

  )ريتكيه گاه محو(اتصال محوري    5
6   Backing(chip board) 

 ورق آهن   7

 پيچ   8

  
 مهره سازي شده توسط پيچ وي ايمنهآزموني از مثال  ـب 

  ادامه 2ـ  شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 

6 7

8

4
2 

53
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  .است مترميلي ابعاد بر حسب

  
  

   راهنما
  درقاب         1

P1     1گيري شماره ي اندازهنقطه  
P2     2گيري شماره ي اندازهنقطه  
P3     3گيري شماره ي اندازهنقطه  
P4     4گيري شماره ي اندازهنقطه  
h     متر، برحسب ميلي2و  1گيري ي بين نقاط اندازهفاصله  
b     متر، برحسب ميلي4و  3گيري ي بين نقاط اندازهفاصله  
 

  ييجاهجاب گيرياندازه از نقاط  يمثالـ  3شكل 
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، ين فرآيند را سه مرتبه تكراركنيدي درصفحه را اعمال كنيد و ايجاهنيروي مورد نياز براي جاب  7-2-5
  .بزرگ افزايش دهيد جاييجابهكوچك به  جاييجابهسپس مقدار آن را گام به گام از 

  : گام تعيين شود  8، بايد در R،  در يدرصفحه جاييجابه
  .راديان)  ± 60/1 و  ± 75/1 ، ± 90/1 ، ± 120/1 ، ± 150/1 ، ± 200/1 ، ± 300/1 ، ± 400/1( 

ها به ، طرفين بايد روي مقاديرآناست مورد نياز باشدباال آمده  غيراز آنچه در هاييدر مواردي كه گام
  .توافق برسند

 تبعيت از تعاريف هر دو مرحله با تواند دررا تعيين كرده باشند، آزمون مي هاگام ،كه طرفيندرصورتي
  .مرحله جريان يابد

  : آيددست ميهب) 1( ي، ازمعادلهعريف شده، برحسب راديان ت R،  در يدرصفحه جاييجابه
  

)1(                                               
h

)( 21  
-

b

)( 43   =R  
  

  :آن كه در
١δ  ؛متربرحسب ميلي ،1گيري ندازها ينقطه افقي در جاييجابه  
٢δ  ؛متربرحسب ميلي ،2گيري ي اندازهي افقي در نقطهجايجابه  
٣δ  ؛متربرحسب ميلي، 3گيري ي اندازهجايي عمودي در نقطهجابه  
۴δ  ؛متربرحسب ميلي، 4گيري ي اندازهجايي عمودي در نقطهجابه  
h   ؛متربرحسب ميلي، 2و  1فاصله ميان نقاط  
b   متربرحسب ميلي، 4و  3فاصله ميان نقاط.  
ــدگي  7-2-6 ــه خميـ ــوهرگونـ ــه در  ، تـ ــيبي كـ ــا آسـ ــي يـ ــه رفتگـ ــكل اول و يچرخـ ــر شـ  تغييـ

  .مشاهده كنيد چشمي ايجاد شده را به طور مرحلهسوم هر
مطـــابق  N10و نيـــروي بـــازكردن را تـــا    N1/0تـــا  درمقـــادير گشـــتاور آزادســـازي     7-2-7

  .دثبت كني ، اندازه گيري ومرحلهسوم هر اول و يچرخه ، در 5و  4 هايشكل
  آزمون زماني كامل است كه   7-2-8

  ؛، مانع ادامه آزمون شود در يعملكرد مجموعه هرگونه خرابي يا آسيب در ـالف 
  .، تكميل شده باشدـ  يا تعداد چرخه تعيين شدهب 
  
  بيان نتايج   8

  :بايد ثبت شوند ، نتايج آزمون زيردرهرگام

  ؛درصفحه جاييجابه  1ـ8
  ؛آزادسازيحداكثر مقدارگشتاور   2ـ8
  ؛نيروي بازكردن  حداكثر   3ـ8
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، ي آزمـــون درحـــين آزمـــون، آســـيب يـــا خرابـــي نمونـــهي تغييرشـــكلدرجـــه هـــا ومكـــان 8-4
  .آالتيراقشامل وضعيت غيرعادي 

  
  

  
  

  راهنما
       X        زمان برحسب ثانيه  
     Y       ي درصفحهيجاهجاب ،R 

  دراندازي ي راهيديهيتا        1     
  گيريي اندازهراه اندازي وسيله        2     
  يديه تنظيمات اوليهتاي        3     
  گام تغييرشكل        4     
  ، دومين چرخه تغييرشكلاولين تغييرشكل        5     
  ، دومين چرخه تغييرشكلدومين تغييرشكل        6     
  ل، دومين چرخه تغييرشكتغييرشكل نسومي       7     
   7-2-7و 6-2-7، فرآيندهاي بندهاي هشده به آزمونحفظ نيروي اعمال       0     

      قفل شده است ، بسته و در يلنگه  
  جهت تغييرشكل نمودار اعمال نيرو ــ  4شكل 
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  راهنما
 چهارچوب در   1

 دستگيره   2

 در تك لنگه   3

 فضاي داخل   4

 فضاي خارج   5

 شودي  صحيح از داخل اعمال ميزاويه شي كه بانيروي كش   6

 شودصحيح از فضاي بيرون اعمال مي يويهنيروي كششي كه با زا   7

  
  شودمي بازفضاي خارج  هكه ب يبراي در الف ـ 

  گيري نيروي بازكردني اندازهموقعيت وسيله ــ  5شكل 
  

1

37 

2

6 

5

4 

1
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   راهنما
 چهارچوب در 1

 دستگيره   2

 هلنگتك در  3

 فضاي داخل   4

 فضاي خارج  5

 شودصحيح از داخل اعمال مي ي زاويه نيروي كششي كه با  6

 شودي صحيح از فضاي بيرون اعمال ميويهنيروي كششي كه با زا  7

  
  شودداخل بازميفضاي  هكه ب يبراي در  ب ـ

  بازكردن نيروي  گيري موقعيت  وسيله  اندازهـ   5شكل ادامه 
  
  
  

1

3
7 

2

6 

1

5

4 
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  مونگزارش آز  9
  :زيرباشد اطالعاتگزارش آزمون بايد شامل 

  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران 1ـ9
  ه ؛آزمونييات ومراجع الزم جهت تشخيص نقشه جزطرح ظاهري، نوع، ابعاد،  9-2
  ه؛اندازي آزمونهاي نصب و راهروش مورد تجهيزات آزمون و اي درخالصه 9-3
  ؛8نتايج آزمون مطابق بند  9-4
  ؛شخص مسئول و تاريخ آزمون  آزمون و يسازمان اجراءكننده) يا اسامي( اسم 9-5
 .تلقي شوند ثيرگذارأهرگونه اطالعات ديگري كه روي نتايج آزمون ت 9-6


