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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة 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  29/6/90عالي اداري مورخ دومين جلسه شوراي  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 قتصاديا 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 تيدول 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 نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران 
 و (IEC)٢كتروتكنيك المللي ال 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 ياجراي بعض 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 ملي

 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 اطمينان براي همچنين . دنماي

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 ها سازمان گونه اين نسازمان ملي استاندارد ايرا 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 انجام و گرانبها فلزات رعيا 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 

   ”ـ روش آزمون پيچش استاتيك در برابر مقاومت گيرياندازههاي لواليي يا گردان ـ در ”

  
 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  مدصادقعطروش،مح
  )كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك(

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
  )شد مهندسي عمرانكارشناسي ار(
 

هاي راه و معاون دفتر فني و بررسي طرح
ها ـ شركت ساخت و توسعه زير بزرگراه

  بناهاي حمل و نقل كشور
 

  حسن پور، هادي
  )كارشناسي مهندسي عمران(
  

  سراچي ، محمد رضا
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  ، محمدشيري
  )كارشناسي مهندسي عمران(
  

  

  ، محمد حسينعباسي رزگله
  )كارشناسي مهندسي مواد،سراميك(
  

  نوروزي زاده، حميرا
 )كارشناسي مهندسي صنايع(

مدير واحد عمران موسسه قراردادها و 
 داوري شريف

 
 

مدير مهندسي شركت مهندسي كار و 
 انرژي

  
مدير عامل شركت پاسارگاد درب و پنجره 

  پارسه
 

 

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
 استاندارد

 
 

 تانداردكارشناس اس

  



 د 

  

  
  پيش گفتار

-كـه پـيش    »ـ روش آزمـون   پيچش استاتيك در برابرمقاومت  گيرياندازهدرهاي لواليي يا گردان ـ  «  استاندارد

ه و شـد تهيـه و تـدوين    شـركت مهندسـي و بهبـود كيفيـت شـريف     هاي مربوطه توسـط  نويس آن در كميسيون
 مـورخ  هـاي سـاختماني  مصالح و فـرآورده  ،مهندسي ساختماناستاندارد  ملي ةكميت اجالس چهارصدوششميندر
 ةمقررات مؤسس و قوانين اصالح قانون 3 ةماد كي بند استناد به اينك  ،قرارگرفته است تصويبمورد  22/12/91

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  ةزمينـ  در جهـاني  و ملـي  هـاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد   .گرفت هدخوا قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره

 تعيـين مقاومـت   -اي درهاي لواليي يا پاشنه -هادرها و پنجره، 1388سال : 12289استاندارد ملي ايران شماره 
  .شودباطل و اين استاندارد جايگزين آن مي زمونآروش  -تابيدگي 

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين ةتهي براي كه خذيĤمنبع و م

ISO 9381: 2005,Hinged or pivoted doors -Determination of the resistance to static torsion
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  ـ روش آزمون پيچش استاتيك در برابرمقاومت  گيرياندازه درهاي لواليي يا گردان ـ
  

  هدف و دامنه كاربرد   1
وارده به اثر نيروي استاتيك  مي بريگيري تغييرشكل داروش اندازهتعيين ، هدف از تدوين اين استاندارد

. شدباميپيچش ، درهنگام در يمجموعه ي ازيجز عنوانباز نصب شده در چهارچوب خود به  دري لنگه
   .كاربرد دارد ي لوالخور يا گردان عموديهادر مورد تمامي اين استاندارد در

 روي چهارچوب بوده وزمون نظر براي آ مورد در يلنگهمتناسب با تواند همچنين مي رفته ركاهبروش 
   .داده باشدمناسب تشخيص  ،را به عنوان نمونه جهت كاربرد مورد نظر سازنده آن

ب چسبيده كه به قا يهاي پيچشي كه قابل انتظار است، مانند زمان تالش براي آزاد كردن درتنشچنين يادآوري ـ 
  .اي به در وارد و يا  خللي در كارايي آن ايجاد كنداست، نبايد صدمه

  
  وسايل 2
 
  آزمون يدارندهنگه يسازه    2-1

كـه   يبـدون تغييرشـكل  باشد كه  تخاي سشود، بايد تا اندازهمي آن آزمون كه نمونه در دارندهنگه يسازه
  . باراعمال شده در آزمون مقاومت كندآزمون را تحت تاثير قراردهد ، دربرابر  هنتيج

  بارگذاريتجهيزات     2-2

  . 2%شده ، با دقت  واسنجيكنترل شده و  ١كالفدستگاه مناسب با وزن يا 

  تجهيزات اندازه گيري   2-3

   . mm01/0با دقت  اي يا رقميعقربه يسنجهيك 

 
  هاهآزمون 3
داري و نگه 75%تا  25% و رطوبت نسبي  C̊ 30تا  C̊ 15با دماي  مخربمحيط غير بايد در هامونهآز

  .آزمون شود 
طبق مشخصات فني  نورگذر مواد با كاملطورهب، بايد اندطراحي شده٢مواد نورگذري كه براي يهانمونه

  .برده شوند كارهبتهيه و كارخانه سازنده 
  
  
  

                                                 
1 - Ram 
2- Glazed 



2 

  

  انجام آزمونروش   4
نسبت به صفحه چهارچوب درجه ) 90±5( يزاويه را با در ي، لنگهي عموديدارندهگونه نگهبدون هيچ

 درلنگه  يلبههر از ) mm)5±50درنقطه دارد را  سمتي كه چفت قرار ،ي دريباال يگوشهدهيد و  قرار
  .محكم كنيد

 يافقي و عمود به صفحه طوره، ب) N)4±200هرگونه لقي در لوالها را برطرف كنيد، با دقت يك نيروي 
را گذاري بار .وارد كنيد در يلنگه از هر لبه) mm)5±50، و نقطه دريني يچفت پا يگوشه ، دردر يلنگه

، محل mm1/0 تقريببا  )5 ± 60( sبرداشته و پس از  را بار. ادامه دهيد )s )5 ±60براي مدت زمان 
  . )كنيدرجوع  1شكل به ( گيري كنيد وضعيت بارگذاري را اندازه ، دردر يين لنگهيگوشه پا
حداكثر . اعمال كنيد )s )5 ±300براي مدت زمان را  Fذاري، بار استاتيكيبارگ ين نقطهبه هما

  )s )5 ± 180پس از  بار را برداشته و. گيري كنيداندازه mm1/0 تقريببار را با  تغييرشكل تحت تاثير

  .تكراركنيد در يين لنگهيگيري را درگوشه پااندازه
افزايش  2%با دقت و  N100حد  بارها بايد به دقت حداكثر تا ي، كليهپويابه منظور جلوگيري از تاثيرات 
اعمال و برداشته  ،صورت ادامه يا به نسبت معادل در ،افزايش براي هر s1و مدت زمان بيش از حداقل 

  .شود
  
  بيان نتايج   5

  :موارد زير را ثبت كنيد

ها در يگيرهب اختالف اندازحس بر در يلنگه يماندهو تغييرشكل باقي Fتحت بار تغييرشكل  -
 .بعد از برداشت بار  )s )5 ± 180و به مدت  Fقبل از اعمال بار  در لنگه يين لبهيگوشه پا

  
  گزارش آزمون   6

  :باشد گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير

  ؛ايران ارجاع به اين استاندارد ملي  1ـ6
  ؛در يو لنگه در ي مجموعهيبراي شناسامورد نياز كليه اطالعات   2ـ6
، در ييا لنگه در ي، مواد، شكل و ساخت مجموعهابعاد يمشخصهكليه اطالعات مرتبط با نوع،   3ـ6

  ؛آالتشامل موقعيت قرارگرفتن يراق
  ؛نباشد دريك  يمجموعه ،موارد نصب شدهكه رفته درصورتي كارهآالت بيات كامل قاب، يراقيجز   4ـ6
  ؛ار آزمايشگاهيآزمون و انبشرايط    5ـ6
  ؛آزمون برحسب نيوتن اعمال شده در Fبار    6ـ6
  ؛5مطابق بند بيان شده نتايج    7ـ6
  ؛طول آزمون يات هرگونه آسيب ايجاد شده دريجز  8ـ6
  ؛نام آزمايشگاه محل آزمون   9ـ6



3 

  

  .تاريخ آزمون  10ـ6
 

 
 
 

  ـ وضعيت بارگذاري در 1شكل 
  
  
  
  
  
  
  

 ابعاد برحسب ميليمتر


