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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب ،     .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمونگتاه  محیطتی ، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صتدور گتواای   و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی   یکااا ، ادمییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 یش گفتارپ

که پیش نویس آن در  "اا  آزمون اد امات و روش - ا  پنجره اتصاتت پشت -ساختمانی  یرآق آتت "استاندارد

اجالس  263اا  مربوط توسط ررکت مهندسی اندیشه فاخر رهرکرد تهیه و تدوین رده است و در  کمیسیون

مورد تصویب  13/11/1329ساختمانی مور  و فراورده اا   ساختمان و مصادح مهندسی  کمیته میی استاندارد 

الح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات قانون اص 3قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود. ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه   صنعتی ایران،

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این  استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 رد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مو

 
BS EN 14648:2007,Building hardware - Fittings for shutters - Requirements and test methods 
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 هاي آزمون  الزامات و روش - اي پنجره اتصاالت پشت -ساختمانی  آالت  قاير

 

 هدف ودامنه کاربرد  8

کردن  آتت برا  عمل اد امات عمیکرد  مربوط به استحکام و دوام یراق ادف از تدوین این استاندارد تعیین 1-1

 .استاا  آزمون استند،  متحرک که رامل اد امات و روش 9ا  پنجره پشت 1خور ریشهاا   قاب

که دارا  یک یا تعداد  2و دوت بات 3اا  دوت پهیو ا  پنجره مربوط به پشتآتت  این استاندارد برا  یراق 1-9

اا  آزمون این استاندارد  اد امات و روش ا  استند قابل کاربرد است. پنجره خور پشت اا  ریشه بیشتر  قاب

 ا  موارد زیر قابل کاربرد استند:بر

 ؛6و دوتاا  قاب 3خور ریشه  ا  جفت قاب پنجره ، دوتاا  پشتخور ریشه  ارکال و ابعاد دوتاا  قاب -

 .3بازدارندهخور  اا  ریشه دوتاا  قاب وارکال و ابعاد دوتاا  قاب  -

، 2وبست قفل اا  خور، مییه ریشه  قاب  ا  جفت پنجره پشت 3زبانه اا  تک قفلبرا  تنها  3-2اد امات خوردگی بند 

، 19خودکار، دوتاا  مرک  بازدارندگی اا  بدون  ، توقف11اا ، دستگیره19اا  گوره ت یینیسگوش قائمه  براکت

قابل  و پنجره باا  در ا  پنجره آتت برا  پشت خودکار و سایر اج ا یراق بازدارنده 13ا  پنجره اا  پشت چفت

 کاربرد استند.

اا   سیست   کامل از مجموعه 12مدوترآتتی  که منحصرا در یک سیست   برا  یراق مورد ذکر رده مخصوصاً

تثبیت امچنین مواد  16بند قاب واحداا و 13اا  قاب ر  آتت، نی  مورد استفاده تودیدکنندهسرامل اج ا یراق

 حای  اامیت است.،   کننده ضرور 

اا  یک منبع تکی، توسط  در انتخاب بخش دادن اختیار بمنظور "گروه محصوتت "اصطالح مجاز است که 

، که برا  این آزمون   آزمون انجام و مجاز در صورتی که اج ا  تکی توسط افراد مسئولتودید کننده معرفی رود. 

اا  دوت با در نظر گرفتن مواد، ضخامت، قطر  ویژگی مانندمقایسه  اا  قابل اند، براساس ویژگی انتخاب رده

 نامید. "گروه محصول"، مورد تایید قرار گیرند، مجاز است که این اج ا  تکی را اج ا  سورا  و خار

 قی گروه محصول نیاز به آزمون ردنترین ج  از گروه محصول معتبر بارند، ماب اگر نتایج آزمون برا  ضعیف

حاصل  اا  اضافی مورد نظر از ارزیابی یک گروه محصول یا  آزمونه کهکردن یک محصول  ندارد. پییرفتن یا رد

 داد. ، حق آزمایشگاای است که آزمون را انجام میرود می

                                                 
1- Sashes 9- Locking-rods 

2- Shutter 10- Decorative corner-brackets 

3- Side-hung 11- Handles 

4- Top-hung 12- Central hinge 

5- Double-sash 13- Shutter catches 

6- Frame hinges 14- Modular system  

7- Arrest function 15- Frame profiles 

8- Latches 16- Panel units 
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     اضافی دارته بارند. 1ا  برجسته پنجره توکاراا  پشتپهیو،  اا  دوت ا  پنجره خور پشت اا  ریشه مجاز است که قاب -8يادآوري
داده رده، نتوان استفاده کرد،  ا  آزمون ررح پنجره آتت یا وزن مرده پشت کوبی یراق اگر مورد فوق را  بددیل نوع میخ -1يادآوري

 توان تحت آزمون قرار داد.   را میmm399عرض   mm199خور سیست  مشابه با ابعاد مشابهسطول  یک قاب ریشه

 [ بارند. 1وبست مطابق با بند] اا  قفل و مییه9کشواا  مفتودی بهتر است-9يادآوري
 روند.  توسط این استاندارد پورش داده نمی اا ا  پنجره آتت به پشت مصرفی برا  اتصال یراق اا  کننده تثبیت -4يادآوري

 

 الزامیمراجع   1

 داده رده است. به آن اا ارجاع مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ بدی

استاندارد میی ایران نیست. در  اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد نظر این انتشار ارجاع داده رده بارد،اصالحیه

به آن اا ارجاع داده رده است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه تاریخ انتشار ذکر مورد مدارکی که بدون 

 اا  بعد  آن اا مورد نظر است.

  استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

 
EN 1670, Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and test methods.  

 
2-1 

EN 12216, Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, glossary and 

definitions.  
2-2 

 

  تعاريفو اصطالحات           9

  روند.   و موارد زیر بکار می9-9اصطالحات و تعاریف داده رده در استاندارد بندس در این استاندارد

9-8      

 کشوي مفتولی

رود  می رو بسته وضعیتا  در  پنجره سبب محک  کردن یک پشت رامل یک عضور راانما است و ا  که وسییه

 اارمی یا یا استفاده غیرمستقی  از یک دستگیره 2یا کشو 3استفاده مستقی  از یک قپه باکند و  یا بدان کمک می

 کند. عمل می ،رده محافظتتنها توسط دست و از جانب و  3کوچک دار و چر  دندانه دندانه مییه سازوکار

                                                 
1- Projecting shutter-inserts  

2- Tower bolts 

3- Knob 

4- Slide 

5- Rack and pinion mechanism 
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9-1 

 هاي گوشه تزيینی)گوش قائمه( براکت

 .روند بکار می ا  پنجره پشتاا   گورهاستند که برا  تقویت سختی  ا  تخت معوت مواد تسمه

  

9-9     

 لوال مرکزي 

 .رود بکار می ا  پنجره پشت خور ریشه  قاباتصال دو  که برا دوتیی 

 

9-4  

 وبست میله قفل

وبست  اا  قفل وبست تکی پیوسته که در دو انتها  خود دارا  مکانی م امراه با مییه قفل وبست قفل وسییه

 رود.  ، استفاده میرو بسته وضعیتا  در یک  پنجره منظور قفل کردن پشته ب واا   استسبعنوان مثال قالب

 

9-5  

 8اي پنجره دستگیره پشت

 رود. استفاده می ا  پنجره دستی پشتا  که برا  تسهیل باز و بسته کردن  وسییه

 

9-6 

 لوالي قاب

قرار داده رده، متصل  خور رو  آن قسمتی از دوت که به دیوار ساختمان یا قاب محافظی که دوت  قاب ریشه

 رود . ا  نی  رناخته می پنجره رودساین دوت بنام دوت  قاب پشت می

 

9-8 

 خور لوالي قاب شیشه

و حرکت چرخشی رود  کوب می ا  میخ پنجره گیرد و به پشت ج  مشترک با دوت  قاب که در بات  آن قرار می

 سازد. را ممکن می رو بستهو رو باز وضعیتبین 

 

 

 

                                                 
1- Shutter handle 
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9-1 

 خور قاب شیشه  اي جفت پنجره چفت پشت

تنها از طرف داخل کار  معموتًرود و  اا  بسته رده استفاده می ا  پنجره دارتن پشت ا  که برا  نگه عضو مییه

 کند. می

 

9-3 

 ها بها و در اي شیشه پنجره پشت

کرد و  1توان آن را چرخاند و/یا تا خور است، و برا  باز کردن آن می یک یا چندین قاب ریشهمحصودی که رامل 

 کشویی، کشید.  صورتیا به 

 

9-80  

 اي پنجره پشت  چفت

  رود. ساختمان نصب می بر رو  سطح بیرونی باز، وضعیتا  در  پنجره دارتن یک پشت جهت نگه ا  که وسییه

 

9-88 

 1اي پنجره پشت انتهابند

قرار   کند تا مواز ایجاد می ا  با یک انتهابسته پنجره ، پشترو بستها  که جهت محدود کردن حرکت  وسییه

 .است را ممکن سازد  رده ا  که در وضعیت قفل یا پنجره با  با در پنجره گرفتن پشت

 

9-81 

  9اي پنجره گیر پشت ضربه

به  ا   پنجره پشت ی که ازضربات ،بازروحین حرکت در  رود و ا  متصل می پنجره ا  که معموت به پشت وسییه

 کند.  جیب میرا  روند دیوار وارد می

 

 

 

 

                                                 
1- Fold 

2- Shutter end-stop 

3- Shutter buffer 
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9-89 

 خور شیشهقاب   اي جفت  پنجره لوالي پشت

اضافی که در امتداد طول کیی واقع رده است. این دوت برا  ترکیب کردن  ا  خور با جا پارنه دوت  قاب ریشه

ا  آوی ان از دوتاا   پنجره خور پشت ریشه  قاب جفت خور اودیه بوسییه خور دوتپهیو با قاب ریشه یک قاب ریشه

 رود. قاب مشابه، بکار برده می

 

9-84 

 بازدارندهخور  لوالهاي قاب و قاب شیشه

بدون استفاده  را ا   پنجره پشتکه  9یا جامع 1خور و قاب با یک وسییه قابل تقویت ریشه  ا  از دوت  قاب مجموعه

  دارد. بازرده نگه می وضعیتا ، در   پنجره پشتاا   از چفت

 

9-85 

 برجستهاي  پنجره پشت

  بند دوتبات  متحرک جامع دارته بارد. رج برجسته بارد و یک قابکه بتواند از طرف خاا   پنجره پشت

        

 بندي رده 4

 کلیات 4-8

 3-2تا  9-2پنجره مطابق با سیست  کدگیار  رش رقمی که در بنداا   آتت پشت در این استاندارد یراق

 رود: بند  می مشخص رده، مانند زیر رده

 
1 9 3 2 3 6 

 مقاومت به خوردگی ایمنی در استفاده مقاومت به آتش جرم دوام مصرف طبقه

 

 

 

 

 

                                                 
1- Retrofittable 

2- Integrated 
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 طبقه مصرف)رقم اول( 4-1

 گیار  نیست. ایچ نشانه نیاز به برا  طبقه مصرف

 

 )رقم دوم(دوام 4-9

 ترین رده است: پایین 9رود که رده  برا  دوام دو رده مشخص می

 چرخه؛ 3999  9رده-2-3-1

 چرخه؛ 19999  3رده-2-3-9

 

 جرم)رده سوم( 4-4

 داد. نشان می 2-3ا  آزمون را مطابق با بند  نجرهپرق  سوم بیشترین جرم پشت 

 برا  مثال:

 .رده استنشان داده  999، با عالمت  kg99با بیشترین جرم ا   پنجره پشتآتت مربوط به یک  یراق

 

 مقاومت به آتش)رقم چهارم( 4-5

 رود: برا  مقاومت به آتش یک رده مشخص می

 بدون مقاومت به آتش.   0رده-2-3-1

 

 ايمنی در استفاده)رقم پنجم( 4-6

 بارد. 3-3محصول باید مطابق با بند  1رده-2-6-1

با اد امات اساسی ایمنی در استفاده است.  پنجره   پشتآتت  محصوتت ساختمانی مستی م انطباق یراق راانما  کاربرد -يادآوري

 رود. بنابراین در این مورد تنها یک رده مشخص می

 

 مقاومت به خوردگی)رقم ششم( 4-8

 بارد. 3-3آتت باید مطابق با بند  یراق
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 پنجره آالت پشت بندي يراق مثالی از رده 4-1

 مثال
1 9 3 2 3 6 

- 3 929 0 1 2 

 اایی با خصوصیات زیر است: ا  پنجره آتت برا  پشت  نشان دانده یراق ،مثال

 سبدون اد امات ؛ -طبقه مصرف                    1رق  

 چرخه ؛19999س3دوام                             رده  9رق  

 ؛kg29جرم                              3رق  

 سبدون ازامات ؛0مقاومت به آتش              رده 2رق  

 ؛1ایمنی در استفاده            رده  3رق  

 .2مقاومت به خوردگی         رده  6رق  

 

 الزامات 5

 مواد خطرناک 5-8

نباید بیشتر از حد مجاز مشخص رده  رود، آزاد می مواد بکار رفته در محصوتتار گونه عنصر خطرناکی که از 

  .  بارد در استاندارداا  مربوط به مواد
 در مورد آزاد کردن عناصر استفاده از مقررات میی نی  مجاز است.  -يادآوري

 

  طبقه مصرف)رقم اول(  5-1

 گیار  نیست. برا  طبقه مصرفی نیاز به ایچ نشانه

 

 دوام)رقم دوم( 5-9

 بارند. 3اا  دوام باید مطابق با بند  تمامی آزمون

 برده روند: اا  دوام بکار اا  زیر باید مطابق با آزمون رده

  ؛ 1چرخهس% 3999   9رده-3-3-1

  . 1چرخهس% 19999  3رده -3-3-9

  .1-از ابعاد مشخص رده در پیوست ب تجاوز کنندسرکل بی نباید وضعیتبیشترین انحرافات 

 ی .وضعیتاست.سمجموع دو احراف  mm 6   =Y   X. و   mm 6  =Zی وضعیتبیشترین انحراف 
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 جرم)رقم سوم( 5-4

اند،  کننده مشخص رده خور که توسط تودید آزمون باید مطابق با بیشترین ابعاد قاب ریشها   پنجره پشتجرم 

 بارد.

یابد که نتیجه آن به یک عدد  اف ایش می kg3اا   رود و بدون محدودیت با گام آغاز می kg 19جرم از  گستره

 .رود خت  می ،استار ترین مقد اا  پایین در آن 919اا  جرمی که  نهایت برا  رده بی

 
   پنجره آالت پشت هاي مربوط به جرم آزمون يراق رده - 8جدول 

 ... 969 330 939 923 929 933 939 993 999 913 919 رده

 جرم

(kg) 

19 13 99 93 39 33 29 23 39 33 69 ... 

 

 مقاومت به آتش)رقم چهارم( 5-5

 گیار  نیست. نیاز به ایچ نشانه  یبرا  طبقه مصرف

 

 ايمنی در استفاده)رقم پنجم( 5-6

 کلیات 5-6-8

بکار برده روند. مردود ردن در این آزمون، مردود ردن در تمام  2-3باید مطابق با بند  بار اضافهاا   آزمون

 آزمون را در بر خوااد دارت.

 

 افزايشی همراه با سرعت بازشو  بار اضافهمون آز 5-6-1

 m/sبا یک سرعت اف ایشی  یآزمون  که بار پس از اضافه
 9  9

9
 1-2-3مطابق با بند  زرووضعیت با،  است 3/1 

 .رود حاصل می

 ا  آزمون نباید سقوط کند؛ پنجره پشت -

 د؛دارود، باید ادامه  میا  تا زمانی که بخوبی توسط دوتاا مهار  پنجره پشت -

 ا  مجبور به انجام وظیفه دیگر  نیست. پنجره پشت -

 

 همراه با بار افزودهبار  اضافهآزمون  5-6-9

 :9-2-3مطابق با بند  N 299 اضافی امراه با یک باربار  اضافهپس از آزمون 

 ا  آزمون نباید سقوط کند؛ پنجره پشت -

 داد؛رود، باید ادامه  میا  تا زمانی که بخوبی توسط دوتاا مهار  پنجره پشت -
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 ر  نیست.ا  مجبور به انجام وظیفه دیگ پنجره پشت -
 

 بازدارنده خور و قاب همراه با لوالهاي قاب شیشهبار  اضافهآزمون  5-6-4

 : 3-2-3مطابق با  بند  بازدارنده خور و قاب امراه با دوتاا  قاب ریشهبار  اضافهدر طی آزمون 

 ا  آزمون نباید سقوط کند؛ پنجره پشت -

 داد؛رود، باید ادامه  میا  تا زمانی که بخوبی توسط دوتاا مهار  پنجره پشت -

 ا  مجبور به انجام وظیفه دیگر  نیست. پنجره پشت -

 

 مقاومت به خوردگی)رقم ششم( 5-8

کمترین اد ام است،  9موجب آن رده    که به1-9اا  مشخص رده در استاندارد بندس آتت باید مطابق با رده یراق

 بارد.

 بارند؛ 9اج ا  داخیی باید حداقل مطابق با رده  -

 بارند. 2اج ا  بیرونی باید حداقل مطابق با رده  -

       اا  خوردگی در جایی که ب گیر  رسو [ سکمترین زمان رکل9اگر برا  مطابقت با اد امات استاندارد بند]

𝜇m بر  1اا  فی  رو  گادوانی ه پورشاا  دیگر  برا  حفاظت سطح استفاده رود،  = میکرومتر است ، روش

 ضرور  نیستند.   2 سرده𝜇m 16  یا 3سرده 𝜇m 19رو  آان یا فوتد با ضخامت 

  1-9آتت باید مطابق با استاندارد بندس آتت نتواند ددیل حفاظت خوردگی را ارایه داد، یراق اگر تودیدکننده یراق

 آزمون رود.
 آتت نصب رده . سطوح قابل رویت یراقارزیابی مقاومت خوردگی محدود به نواحی حیاتی استسمعموت  -يادآوري

 اند، استثنا استند: اا  مربوط به مقاومت به خوردگی که در زیر آمده ارزیابی

 نواحی پرچ؛ -

آتت است،  که نتیجه کندن اج ا یراق 9رده نواحی مربوط به فرآیند بعد سبعنوان مثال: سطوح رکافته -

  ؛3اا فرزکار 

آتت نبارندسبرا   اا  قابل رویت یراق اا در حاریه سطحی به ررطی که آناا/سطوح بدون عمییات  قسمت -

 است ؛ گر  فشار  رو  ساخته رده اا  راانما  پیچ که از ریخته مثال: سورا 

 اا. کار  و نواحی اطراف آن اتصاتت جوش -

 

 

                                                 
1- Galvanic zinc coatings 

2- Cleaved surfeces 

3- Millings 
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 تجهیزات آزمون 6

 8لوازم آزمون 6-8

با یکدیگر تطبیق داد  9-6بتواند دوتاا  قاب را مطابق با بند  9تیرکا  طراحی روند که  دوازم آزمون باید بگونه

در پیوست پ، مثادی از دوازم  بچرخد. 139℃تا  9℃ا   زاویه گسترها  آزمون بتواند در  پنجره و امچنین پشت

 رود. آزمون نشان داده می

 کند:اا  مربوط به نصب کردن را برا  موارد زیر فراا   دوازم آزمون باید گ ینه

 جهت انطباق دوتاا  قاب، تیرک -

 ا  آزمون، پنجره برا  وضعیت نهایی پشت ااانتهابند -

 وسییه آغازگر نیرواا، باراا و حرکات اد امی و -

  گیر .  تجهی ات اندازه -

ید د دارت، باااا بر رو  نتایج تاثیر  نخوا دوازم آزمون برا  کسب اطمینان از اینکه ارگونه تغییر رکل آزمون

 محک  روند.

 انتهاخورده فی   ساخته رود. وسایل آزمون باید یک  گونیاردهقاب تجهی ات آزمون باید از قطعات 

ا  آزمون  پنجره پشتتا در مقابل برخورد  که  ، 11-3ا  باتیی و پایینی دارته باردسمطابق بند  پنجره پشت

باید قابل تنظی  بارند تا  اطمینان  انتهابنداا .گیرند، قرار دارد، با این وسایل رو بستهبه وضعیت  رسیدن بمحض

بنداا  د،  با انتهاکن دست پیدا می رو بستها  آزمون در طی آزمون به حادت  پنجره حاصل رود که وقتی پشت

 روند . اا  مخادف دوتاا  قاب قرار داده می در جهت بندااساین انتهاکند ا  محک  برخورد می پنجره پشت

، مجه  دارد مطابق با پیوست پ عمیکرد بازدارنده که ن، وسایل آزمون باید با یک توقف انتهاییعالوه بر ای

، با روبه وضعیت باز رسیدن بمحضآزمون   ا  پنجره تا در مقابل مرک  برخورداایی که پشت ، 1-پ رکلرودس

، روآزمون در حاتت باز  ا  پنجره پشتآزمون،   ا  پنجره این وسایل دارد، قرار گیرند. بالفاصیه پس از برخورد پشت

ا ، جیوگیر  کند. وسایل بازدارنده  پنجره تا از برگشت به عقب قو  پشت رود ، مهار میبازدارندهبند بوسییه انتها

 ، بمحض رسیدن به حادت بازرو،ا  پنجره قابل تنظی  بارند تا  اطمینان حاصل رود در طی آزمون پشتباید 

 کند. سایل بازدارنده ، فعال میانتهابند را بوسییه و

 

 تیرک جهت انطباق لوالهاي قاب  6-1

  با یک دانسیته 1-پ رکلو مطابق با پیوست پ س 3چوب کوبی دوتاا  قاب باید بر رو  تیرک سخت آزمون میخ

g/cmظاار  ب رگتر یا مساو  
  ، انجام رود.13تا  19براساس مقدار رطوبت %س 69/9 3

                                                 
1- Test rig 

2- Beam 

3- Hardwood beam 
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طراحی رده در عمل   ا  آزمون بر رو  تیرک باید تا حد ممکن مطابق با انواع مختیف نصب پنجره نصب پشت

 اا  دوام، تحت تاثیر قرار نگیرد.    بارد تا عمیکرد نمونه در طی آزمون
 تر استند: رده  اا، انواع نصب زیر، رناخته در عمل، در میان سایر روش -8يادآوري

 اا؛ اا یا پنجره ب  قاب درنصب دوت  قاب رو -

ا ، برا  نصب  پنجره اا در یک قاب پشت ا  پنجره پشت 9سطح سبرا  نصب ا 1نصب مستقی  دوت  قاب بر رو  دیوار روسازه -

 ؛ 3دورااه رده  یا قسمت 2رده در بغیه یا قرار داده 3ا  رو  قسمت باتیی آجرکار  پنجره پشت

توان بر رو  دیوار روساز نی   چنین می رود یا ا  نصب می اا بو در اا پنجرهبر رو  قاب یا نصب دوت  قاب رو  زیر قاب که  -

 نصب کرد.

رود  که برا  مثال بر رو   طراحی می 3کشی داخیی سکه برا  کاربرداا  بنایی و معموت گچ 6دوتاا  قاب رزوه نشده -1يادآوري

کوب کردن در پیوست پ نشان  رود. این نوع از میخ . سپس این ورق نقاده به تیرک چوبی پیچ میروند جوش داده می 3ورق نقاده

  .9-پ رکلسرده استداده 

در  19اا  عرضی توان تیرک را با قرار دادن تیرک اا  قاب، می یا سیست  2اا  قاب مجتمع برا  منطبق کردن سیست  -9يادآوري

  .3-پ رکلتکمیل کردسدر بات و پایینش، مطابق با پیوست پ، 

رود و امچنین مجاز است که این  آتت تودید می امراه دوتاا  قاب نصب رده بوسییه تودیدکننده یراق تیرک به -4يادآوري

کوب کردن تیرک به دوازم آزمون طبق  اا  آزمون در دسترس انتقال داد. بهتر است میخ مجموعه را برا  آزمون کردن به موسسه

 توافق بین تودیدکننده و موسسه آزمون بارد.  

 

 . دارد mm8600اي آزمون با يک طول  پنجره ( و پشت800 800) mmتیرک يک مقطع عرضی با ابعاد  اساسا 6-9

ترتیب دارا  طول و عرضی برابر          ا  آزمون متحرک باید از آدومینیوم ساخته رده بارد و به پنجره پشت

mm 1299 وmm 399  جرم 2-پ رکلسرده استداده  ا  در پیوست پ نشان پنجره پشتبارد. نحوه طراحی . 

 بارد.  13 1س kgآتت باید  ا  آزمون متحرک بدون یراق پنجره پشت

اا  مورد  سیست   کامل از مجموعه مدوتردر یک سیست  آتتی که منحصراً  برا  یراق مورد ذکر رده مخصوصاً

کننده تثبیت بند وامچنین مواد  اا  قاب و واحداا  قاب ر  آتت، نی  استفاده تودیدکنندهسرامل اج ا یراق

 ، حای  اامیت است.روند بکار برده می  ضرور  

در وسط  11سراسر یک سورا   اا  بازرو اضافی داخل و خارج، بمنظور تنظی  جرم آزمون توسط ورق

 است.  رده تعبیها   پنجره پشت

                                                 
1- Superstructure 

2- Flush 

3- Masonry brickwork 

4- Reveal 

5- Rebated 

6- Non-threaded 

7- Plastered in 

8- Carrier-plate 

9- Assembly-frame 

10- Crossbeams 

11- A through hole 
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ا    پنجره ، در طرف مخادف دوت  قاب رو  پشت9-2-3امراه با بار اضافی مطابق با بند  بار اضافهبرا  آزمون 

 ،سطح انتهاییاز  mm 39رااه در فاصیه  بر رو  خط نی  1تعبیه رده. این سورا  مته ، یک سورا  سراسر آزمون

  .2-پ رکلمجموعه در پیوست پ نشان داده رده استساست. این  تعبیه رده
رده نتوان از این تیرک استفاده کرد،  آزمون بیان ا  پنجره آتت یا وزن مرده  پشت کوب کردن یراق اگر بددیل نوع میخ -8يادآوي

 .  را آزمون کردmm399 عرض mm1299خور سیست  مطابق  با ابعاد مشابهسطول ریشه توان یک قاب می

آمده بین دو دوت   اا و فواصل بدست خور  نصب روند تا فواصل نسبی گوره ریشه دوتاا  قاب بهتر است -1يادآوري

اا  مناسبسبعنوان مثال  ریشه خور  در سورا  کوب کردن دوتاا  قاب خور مطابق با راانما  نصب بارند. برا  میخ ریشه قاب

 روند. رده متر  بهتر، استفاده می اا  رزوه ا  آزمون، پیچ جرهپن   جهت پیچ ردن به پشت9اا  قالوی رده بوش

خور و  ریشه امراه با دوتاا  قاب 9-6مطابق بند  را ا  آزمون کامل پنجره آتت پشت یراق ،مجاز است که تودیدکننده -9يادآوري

  .به موسسه در دسترس ببردبهمراه دوتاا  قاب، تیرک مناسب 

 

           متحرک یلهوس 6-4

  139°سروباز  و 9°سرو بستهرا بین وضعیت  ا  آزمون پنجره پشت  1-پ رکلا  که مطابق با پیوست پس وسییه

از محور چرخشی دوتاا   mm399تا  mm 399کردن وسییه متحرک در فاصیه  آورد. نقطه عمل بحرکت در می

ا  آزمون را آزاد  پنجره پشت ،وسییه، این روباز وضعیتدن به یرود. پیش از رس گیر  می خور اندازه ریشه قاب

ا  آزمون باید با  پنجره پشت. ا  آزمون بدون مانع با انتهابند وسییه بازدارنده برخورد کند پنجره کند تا پشت می

مقابل دوتاا  قاب تعبیه  در طرف که خارجی 3اا  مقدم برخورد کند. این سرعت باید در دبهm/s 6/9سرعت 

 گیر  رود. اندازه،  ، استرده
وند که مجه  به بهتر است دوتاایی استفاده ربرا  کااش سرعت حرکت پس از آزاد ردن از یک وسییه متحرک،    -يادآوري

گی از میان انتهابند با وسییه  باید با استفاده از وسییه متحرک بدون قابییت آزاد کننده ا  آزمون پنجره پشتوسییه ترم کردن بارند،  

  بازدارنده چرخانده رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Drill hole 

2- Tapped bushings 

3- Leading 
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 8 (8روش آزمون   8

 ها نمونه  8-8

 آتت باید براساس موارد زیر آزمون روند: سه نمونه از ار قسمت یراق

 نمونه ادف            آزمون عمیکرد؛ -

 نمونه ب             آزمون مقاومت به خوردگی؛ -

 دار  رود. ها  نگ منظور ااداف مقایسه به             نمونه پ -
آزمونه ب مربوط به آزمون مقاومت به خوردگی، تنها در صورتی که تودیدکننده نتواند گواای مطابق با استاندارد        -8يادآوري

   تهیه کند، تزم است.1-9بند س

   دار  رود. نگه ، اا  آزمون توسط موسسه آزمون برا  مدت اعتبار گیارش آزمونه پبهتر است  -1آوريياد

 

 روش انجام آزمون 8-1

روند تا نیمی از جرم  اا  اضافی بکار برده می ، ورقا  آزمون به جرم آزمون موردنظر پنجره پشتجهت رساندن 

ا  آزمون  پنجره توزیع یکنواخت سبب حفظ مرک  ثقل پشت د؛رون و نی  دیگر در داخل قرار گیراضافی در بی

   .رود می

و در   139°تا س  9°س روچرخه دستی امراه با حرکات باز 19باید زمانی که در معرض  ا  آزمون پنجره پشت

کننده، باقی  گیرد، بصورت عمل قرار می  9°  تا س139°س رو بسته چرخه دستی امراه با حرکات 19ادامه آن 

 بماند. 

کار    کار  روند. اگر روان دار  تودیدکننده، تنظی  و روان اا  نصب و نگه آتت باید مطابق با دستورادعمل یراق

 مشخص نشده بارد، محصول باید در زمان عرضه، آزمون رود.   

 گیر  و مستند رود. اندازه خور باید در گیارش آزمون ریشه دو دوت  قابفاصیه بین 

ابعاد اودیه  ،رو بسته، برا  مشخص کردن انحراف مثبت در وضعیت 1-پس از آزمون دوام مطابق با رکل ب

 گیر  و مستند رود.  اندازه

  بارند. دارته   3بارد، باید روادار  اا در صورتی که  مقدار دیگر  مشخص نشده گیر  تمامی اندازه

خور نصب رده و تیرک مناسب با  ریشه آتت با دوتاا  قاب   آزمون کامل باید بوسییه تودیدکننده یراقا پنجره پشت -يادآوري

   بوسییه موسسه آزمون در وسییه آزمون نصب روند،  عرضه رود. 1-دوتاا  قاب که بهتر است با توجه به پیوست پ سرکل پ

 

 

 

 

                                                 
 اا  آزمون   بعنوان مرور روش1-پیوست ثسرکل ث نمودار گردش کار آزمونمطابق   1
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    آزمون دوام 8-9

 ا  آزمون متصل رود. پنجره پشتاا  آزمون به  ، در طی چرخه2-6وسییه متحرک باید مطابق با بند 

 رو بستهو در ادامه آن حرکت   139°  تا س9°سا  آزمون از پنجره پشترو یک حرکت باز رامل آزمون باید  چرخه

 چرخه باید بصورت زیر بارد: روش   بارد.9°  تا س139°ساز 

در  1-6بارد و باید مطابق با بند  9°سرو ا  آزمون باید در وضعیت بسته پنجره اودیه، پشتدر وضعیت  -

 ا  محک  باتیی یا پایینی، قرار بگیرد؛ پنجره وضعیت مقابل انتهابنداا  پشت

رود و رتاب این حرکت    حرکت داده139°سا  آزمون از موقعیت اودیه به موقعیت بازرده پنجره پشت -

کند  ا  آزمون را آزاد می پنجره پشت ،ف ایش یابد. قبل از رسیدن به موقعیت بازرو، وسییه متحرکآرامی ا به

  بدون مانع به انتهابند با وسییه بازدارنده، برخورد کند.  m/s 6/9تا با یک سرعت 

یت بازرو باید بوسییه انتهابند با وسییه بازدارنده، در وضع ا  آزمون پنجره پشتبالفاصیه پس از برخورد، 

 ، مهار رود.s9بمدت 

-  

 
رود و  حرکت داده  9°سبه وضعیت اودیه  139°سا  آزمون از وضعیت بازرو پنجره پشتبازدارندگی آزاد رود، 

 آرامی اف ایش یابد رتاب این حرکت به

رود. مجاز است که تودیدکننده برا  جیوگیر  از  آزمون cycles/h 399   1س% دوام باید در یک سرعت چرخه

 تر را تعیین کند. گرمایش زیاد مواد بددیل اصطکاک، یک سرعت چرخه پایین مثالً
ماند، از سرعت چرخه  اا  بعد ، در وضعیت اودیه باقی می ا  آزمون قبل از آغاز چرخه پنجره پشتمدت زمانی که  -8يادآوري

 رود. محاسبه می، cycles/h 399مشخص رده 

تر استفاده رود، بنابراین بهتر است سرعت آزمون با بیان دتیل استفاده از سرعت  اگر یک سرعت آزمون آاسته -1يادآوري

 تر، در گیارش آزمون مشخص رود. پایین
  -9يادآوري

 

طی آزمون دوام از کار  خور با بازدارندگی جامع، بهتر است بازدارندگی در بررو  دوتاا  قاب و دوتاا  قاب ریشه

 انداخته رود.

 اا باید: تعداد چرخه

  9سرده  3999یا  -

   بارد.3سرده  19999یا  -

 ، مجاز است که تمامی اج ا مطابق با 3چرخهسرده  3999  و/یا 9چرخهسرده  3399پس از انجام 

 کار  روند. دار  تودیدکننده، تنظی  و روان ونگه اا  نصب دستورادعمل

کند. نباید تنظیمات  ا  آزمون باید بطور صحیح عمل پنجره پشت اا، رده چرخه تکمیل تعداد مشخص بمحض

زیاد طول بکشند. بیشترین انحرافات وضعیتی یک  ،دار  ونگه اا  توجه ساز  مطابق با دستورادعمل برا  پیاده

 تجاوز کنند.  1-ا  نباید از ابعاد مشخص رده در رکل ب پنجره پشت
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 8بار هاي اضافه مونآز 8-4

 بار با سرعت بازشو افزايشی آزمون اضافه 8-4-8

 m/sا  آزمون بااستفاده از یک دستگاه و تحت یک سرعت بازرو  پنجره پشت
 9 9

9
رود.  ، چرخانده می3/1 

مطابق ا  آزمون تحت این سرعت، بدون مانع  با انتهابند بازدارنده  پنجره رسیدن به وضعیت بازرو، پشت بمحض

ا  آزمون بوسییه انتهابند  پنجره ا  آزمون، پشت پنجره پشتکند. بالفاصیه پس از برخورد  ، برخورد می1-6با بند 

 رود. دارته می نگه بازدارنده

 .آزمون رود مرتبه 3 ،ا  پنجره پشت

   ید مطابق با بندا  آزمون با پنجره پشتانجام رود،  m/s 3/1بار با سرعت اف ایشی  زمانی که آزمون تحت اضافه

 بارد. 3-6-3

 

 بار با بار اضافی آزمون اضافه 8-4-1

ب، . باید با استفاده از وسییه مناسرود   قرار داده می29°   3°، س29°در وضعیت بازرو آزمون  ا  پنجره پشت

    مطابق با بندمته باید   ، به آرامی اعمال رود. نقطه عمل این بار اضافی در سورا N299یک بار اضافی عمود  

 رود. اعمال می min3بمدت  N299بارد. بار اضافی   2-سرکل پ و پیوست پ 6-3

آزمون رود، آزمون باید مظابق با بند       N299بار با یک بار اضافی  آزمون تحت اضافه ا  پنجره پشتزمانی که 

  بارد. 3-6-3

 

  لوالهاي قاب بازدارندهخور و  شیشه بار با لوالهاي قاب آزمون اضافه 8-4-9

بار اضافی آزمون  بازدارنده در آزمون استفاده روند، باید با یک اضافه خور و دوتاا  قاب ریشه دوتاا  قاباگر 

خور در  ریشه دارتن قاب قرار داده رود و جهت نگه 139°آزمون در یک وضعیت بازرو  ا  پنجره پشتروند. 

، بر رو  بازدارنده اعمال رود رو بستهگشتاور  در جهت وضعیت فعال رود. ا   پنجره پشتحادت باز، بازدارندگی 

 و این گشتاور بتدرج اف اش داده رود:

 رود، یا  حرکت داده آزمون باید مجدداً ا  پنجره فعال است و پشت تازمانی که بازدارندگی غیر -

 حاصل رود. Nm999یک گشتاور بار حداکثر   -

  بارد. 2-6-3خور باید مطابق با بند  ریشه قاببمحض تکمیل این آزمون، 

 

 

                                                 
 مردود ردن در تمام آزمون را در بر خوااد دارت.بار،  اا  اضافه این آزمون مردود ردن در یکی از -1
  



16 

 

 آزمون مقاومت به خوردگی 8-5

 انجام روند. 3-3اا  خوردگی باید بر رو  اج ا  تازه و مطابق با بند  تمامی آزمون
  ، آزمون روند.1-9در جایی که نتوان گیاررات آزمون را آماده کرد، اج ا باید مطابق با استاندارد بندس -يادآوري

 

 گذاري نشانه 1

 بند  و غیره مربوط به آن، باید رامل موارد زیر بارد: ، بسته گیار  محصول و/یا مستندساز  نشانه

 نام تودیدکننده، عالمت تجار  یا ار مورد رناسایی خادی از ارتباه دیگر؛  -ادف

 محصول؛  گیار  آزمونه نشانه -ب

 کاربرد؛درج عالمت استاندارد درصورت اخی پروانه  -پ

 سال و تاریخ تودید. -ت

 بارد و آزمون باید حداقل در یکی از موارد زیر انجام رود: 2بند  باید مطابق با بند  رده

 آتت؛   یراق1فهرست اا  کتاب تودیدکننده -

 مستنداا  ضمیمه؛ -

 بند  یا برچسب محصول؛ بر رو  بسته -

 بر رو  خود محصول. -
 ت بند ت بصورت کدگیار  بارد. مجاز است که اطالعا -8يادآوري

در رود و اا  اج ا  یدن به محصول یا گ  ردن قسمتساز آسیب ر تا مانع و مرتب بارد بند  محک   بهتر است بسته -1يادآوري

  انجام رود. نتیجه یک جابجایی معمول در حمل و انتقال دادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Catalogue 



13 

 

 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 پنجره پشتآالت  شناسی يراق حاصطال

 
 

 
 

  راهنما

 دوت  قابسبا صفحه مبنا    2 خور دوت  قاب ریشه   1

 ا  پنجره چفت پشت   3 براکت گوره ت یینیسگوش قائمه    9

 وبست مییه قفل   6 دوت  مرک     3

 اي نوعی پنجره هاي پشت مجموعه 8-شکل الف
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 هاي جفتی اي پنجره استفاده روي پشت هاي لوالي نوعی مورد چیدمان 1-شکل الف
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 بپیوست 

 )اطالعاتی(

 انحراف پس از آزمون دوام

 
 mmابعاد به 

 

 
 راهنما

 آزمون پیش از آغاز آزمون دوام ا  پنجره وضعیت پشت       1

  ا  پس از آغاز آزمون دوام پنجره وضعیت پشت       9

Z        حداکثر مقدارmm 3   Z 

X,Y    حداکثر مقدارmm 6   Y   X 

 پس از آزمون دوام  اي آزمون پنجره پشتانحراف موقعیتی حداکثري  8-شکل ب
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 تجهیزات آزمون

 

 
  راهنما

 وسییه اعمال نیرواا    9 تیرک جهت تطبیق دوتاا  قاب    1

 دارنده نگهوسییه     2 ا  پنجره انتهابنداا  پشت    3

  ا  آزمون پنجره پشت    3

 طرح لوازم آزمون 8-شکل پ

 

 
 ورق نقاله با لوالهاي قاب 1-شکل پ
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  راهنما

 وسییه اعمال نیرو    9 سیست  مجموعه قاب/ سیست  قاب    1

 ا  آزمو پنجره پشت    2 دارنده وسییه نگه    3

 هاي قاب سیستمهاي مجموعه قاب يا  وضعیت آزمون سیستم 9-شکل پ
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  mmابعاد به 

 
    راهنما

A مقطع عرضی آدومینیمی 

  mm 9   mm 69   mm 99س

C مقطع عرضی آدومینیمی مهاراا  افقی 

  mm 9   mm 39   mm 99س
B صفحه آدومینیمی 

  mm 9   mm 1299   mm 399س

X,Y  ابعادX  وY اا      اایی تعیین رده در دستورادعمل از موقعیت

 رود ا ، نتیجه می پنجره آتت پشت تودیدکننده یراق

 اي آزمون آلومینیومی پنجره طرح پشت 4-شکل پ
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 پیوست ت

 )الزامی(

 نمودار گردش کار آزمون

 

 
 نمودار گردشی 8-شکل ت
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 پیوست ث

 )اطالعاتی(

 نامه کتاب

 
EN 12051, Building hardware — Door and window bolts — Requirements and test 

methods 

 

[1] 

ISO 4520, Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


