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  خدا نامبه  

 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(ملي استانداردهاي  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 نوشته 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 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 . 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 ها 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 انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .تاس 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 
  »ي جسم سخت ـ روش آزمونگيري مقاومت در برابر ضربهاندازهـ  درهاي لنگه «

  
 يا نمايندگي/ سمت و :رئيس

  محمدصادق عطروش،
  )كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك(

نماينده انجمن دارندگان نشان استاندارد 
  و كارشناس استاندارد

  :دبير

  تبريزي، بيژنداوري
  )كارشناسي مهندسي صنايع(
 

مدير عامل شركت مهندسي و بهبود كيفيت 
 شريف

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
 

  ، جالليانكريم
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  
  

  حسن پور، هادي
  )كارشناسي مهندسي عمران(
  

  ، محمد رضاسراچي
 )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  ، محمدشيري
  )عمرانمهندسي كارشناسي (
  

  ، محمد حسينعباسي رزگله
  )كارشناسي مهندسي مواد،سراميك(
  

  نوروزي زاده، حميرا
 )كارشناسي مهندسي صنايع(

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

  بناهاي حمل و نقل كشور
  

مدير واحد عمران موسسه قراردادها و 
 شريف داوري

 

 
مدير مهندسي شركت مهندسي كار و 

 انرژي
  

و پنجره  درمدير عامل شركت پاسارگاد 
  پارسه

  
  

  
 

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
 استاندارد

 
 

 كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
  

نـويس آن  كـه پـيش   »ـ روش آزمون  جسم سخت يگيري مقاومت در برابر ضربهاندازهـ  درهاي لنگه « استاندارد
ــاي مربوطــه توســط  در كميســيون ــود كيفيــت شــريف  ه ــدوين شــركت مهندســي و بهب ــه و ت  ه و درشــدتهي

مـورخ  هـاي سـاختماني   مصـالح  و فـرآورده   ،مهندسي سـاختمان استاندارد  ملي ةكميت اجالس چهارصدوششمين
سـازمان  مقررات  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، ملي 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  پيشـنهادي  هر و شد خواهد نظرتجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايـد  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
-بيرونـي   هايپرسيانا و كركره ،ايديوارهاي پردهها، پنجره درها،، 1387سال :11092استاندارد ملي ايران شماره 

  .گرددباطل و اين استاندارد جايگزين آن مي تعيين مقاومت درها در برخورد جسم نرم وسنگين
  

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

ISO 8271:2005, Door leaves — Determination of the resistance to hard body impact
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  ـ روش آزمون جسم سخت يگيري مقاومت در برابر ضربهـ اندازه رهاي دلنگه
  

  هدف و دامنه كاربرد  1
جسم  ياثر ضربه بر در  يلنگه  روي شده   ايجاد  آسيب ميزان تعيين ، هدف از تدوين اين استاندارد

   .كاربرد دارد درهاي تاندارد درمورد تمامي انواع لنگهاين اس. باشدسخت مي
يا  مبل و يبزرگ مانند گوشه يكوچك يا بخشي از يك ش يي كه ممكن است از تماس يك شيهاچنين ضربه –يادآوري 

اين نوع نقص ايجاد شده . سطح گردد اي ازظاهري و مقاومتي در ناحيه د عيوبتواند باعث ايجامي، كفش ايجاد شده باشد
  .تواند متفاوت باشددر مي يسازه كار رفته درهمصالح بضربه باتوجه به  يوسيلههب

  
  وسايل   2
 
  هادارندهنگه    2-1

طـور   كه بـه دريك موقعيت پايدار، هنگامي ،در يبلندتر لنگه هايداشتن لبهسخت براي نگههاي دارندهنگه
  .شوندافقي نصب مي

  ضربه ابزار    2-2
  .ي مناسبيو يك برج رها )mm )1±50 قطر و علومبا وزن م فوالديگوي 

  گيرياندازه ابزار   2-3
 mm50 ي مرجع بـا در ازاي يك ميله مركز كه در mm01/0با دقت  اي يا رقميعقربه) گيراندازه(يسنجه

  .نصب شده است mm12و پهناي 
  . mm5/0با دقت  فوالديكش خط

 
  هاهآزمون  3

داري و نگه 75%تا  25%و رطوبت نسبي   C̊ 30تا  C̊ 15با دماي  مخربمحيط غير بايد در ها آزمونه
  .آزمون شود

  انجام آزمونروش   4
بلند آن نصب  ياز طرف لبه لب وص ييك پايه سخت در يدارندهوسيله نگههطور افقي بهرا ب در يلنگه
  .كنيد

ترين وري ضعيفئت از نظر كهچنان. را انتخاب كنيد 1شكل  ي كمكي نشان داده شده درالگو چهار يكي از
 نور گذرسطح  هر .گذاري كنيدي ضربه را عالمتنقطه 15 در يروي سطح لنگه شود ونقطه را شامل مي

  .يابدهش ميبه كانقاط ضرتعداد  بايد از آزمون حذف شود لذا 
بايد  mm2000با ارتفاع كمتر از  در يهاي الگوي كمكي در لنگهنقاط ضربه در بلندترين رديف يا رديف

  .حذف گردد
  .نبايد زياد شود، باشد mm2000كه ارتفاع بيش از  ييسطح آزمون جا
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استاندارد ساخته  يدر با اندازه يتواند براي لنگهسازي خارج از الگوي كمكي، الگوها مياي آسانبر ــ 1 يادآوري
كه از يك طوريهب ،گذاري شده ايجاد كنيدهاي شمارهمركز مستطيل در mm8هاي با قطر تقريبي سوراخ .شود

  .در استفاده كنيد يمداد براي نشان دادن  الگوي كمكي انتخاب شده روي رويه لنگه
فوالدي را از ارتفاعي كه از  گويبه نوبت قرار دهيد و طور عمودي روي هريك از نقاط ضربه هي را بيبرج رها

  .مورد نياز است، پرتاپ كنيد يسب با انرژي ضربهگيري شده و متنااندازه غير دلخواه سطح خروجي در ياندازه
و  mm1/0 تقريبعمق تو رفتگي را با  حداكثر دقيقه 30، بعد از ي هرضربه اثري گذاشته شدهوسيلههكه بييجا

گيري اندازه mm0/1 تقريببا  را قطر سطح ترك خوردگي حداكثرو  mm0/1 تقريبقطر تو رفتگي با  حداكثر
  .كنيد

، ارزيابي گيريال درمحل قالبطور مثهافتد بكه ضربه درنقاط اتفاق ميييجاناصاف ح ودرسط ــ 2يادآوري 
  .شودبيشتري از صدمه اجازه داده مي عمومي

  .در قرينه نباشد تكرار كنيد اركه ساخت، زمانيرا در يلنگه يطرف ديگر رويهروش آزمون براي سطح 
  
  ن نتايج بيا   5
   ؛هريك از نقاط ضربه خوردگي درقطر ترك قطر تورفتگي و عمق وگيري اندازه  1ـ5
 ؛و ضريب تغييرات عمق تو رفتگي مقادير محاسبه ميانگين  2ـ5

  . هايا طول تركو ضريب تغييرات قطر  مقاديرمحاسبه ميانگين  3ـ5
  
  آزمون  گزارش   6

  : شدگزارش آزمون بايد شامل اطالعات زيربا
 ملي ايران؛ استاندارد ارجاع به اين  1ـ6

 ؛در يي لنگهياطالعات الزم براي شناسا كليه  2ـ6

  ؛در  يو ساخت لنگه شكل ،اطالعات مرتبط با نوع، ابعاد، مواد كليه 3ـ6
 كه از آزمون حدف شده است؛ ١موقعيت و اندازه مناطق نورگذر  4ـ6

 ؛شرايط آزمون و انبارش آزمايشگاهي   5ـ6

 ؛رفته كارههاي بتعداد و موقعيت نقاط ضربه  6ـ6

 ؛برحسب ژولدر اين آزمون رفته  كارهانرژي ضربه ب  7ـ6

 ؛5برحسب بند بيان شده نتايج  8ـ6

 ؛هرصدمه ماهيت 9ـ6

  ؛آزمايشگاه آزموننام  10ـ6

  .تاريخ آزمون 11ـ6
  

                                                 
1-Glazed 
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  راهنما 
 ستون 10عرض در   1

 رديف 15جمع   2

 انتهاي در   3

 بندي مساويتقسيم 10ناحيه اصلي   4

 بندي مساويتقسيم mm150 :5 سطح پايه   5

       6   mm   2000  
  اندنشان داده شده  4يا  3، 2، 1اعداد گذاري جهت آزمون ضربه سخت به ترتيب با چهار الگوي نشانه ـ  1 شكل
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