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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

کادیبراستیون   و مراک  اا آزمونگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سامانه صدور گواای و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 تأیید صتالحیت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل س واسنجی  

 .کند  نظارت می آن اا عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 تحقیقتات کتاربرد    انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی   یکااا ، ادمییی بین دستگاه ترویج

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

                                                 
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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 استانداردکمیسیون فنی تدوين 

 «هاي آزمون الزامات و روش -دستگیره  تعلقاتمو  هاي اهرمی دستگیره -يرآق آالت ساختمانی»

 
 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

 اارم، حمیدرضا صمیم بنی

 مهندسی مواد و متادورژ     سدکتر

 دانشگاه عیم و صنعت ایران

                                                              

  دبیر :

 احسان ، نوری اده داکرد  

  تادورژ اررد م سکاررناس

 ررکت اندیشه فاخر رهرکرد
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 جعفرپور، احسان

  اررد صنایع کاررناسس

 آریا کیفیت پارس ررکت

  

 حسینجواد،  دایی

  متادورژ  کاررناسس

 استان استاندارد کل اداره

 وبختیار  چهارمحال
 

 مهد صادقی، 

  MBA اررد کاررناسس

 دستگیره ایران ررکت

  
 صنایعی، سعید

  متادورژ  اررد کاررناسس

 
 

 ومعدن دانشگاه صنعت
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 عشقی، سهراب 

  متادورژ  کاررناسس

 دستگیره بهری ان ررکت
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   مکانیک اررد کاررناسس
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 گفتارپیش

 مقدمه

 ه

 و

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع اد امی 9

 9 اصطالحات وتعاریف 3

 19 بند  رده 2

 19 کدگیار  سامانه 2-1

 19 کییات 2-1-1

 19 طبقه مصرفیسرقم اول  2-1-9

 11 دوامسرقم دوم  2-1-3

 11 سرقم سوم دربجرم  2-1-2

 11 مقاومت به آتشسرقم چهارم  2-1-3

 19 ایمنیسرقم پنجم  2-1-6

 19 مقاومت به خوردگیسرقم رشم  2-1-3

 19 امنیتسرقم افتم  2-1-3

 19 عمییاتسرقم اشتم نوع  2-1-2

 13 بند  مثال رده 2-9

 13 اد امات 3

 13 کییات 3-1

 13 وبست و محور بررسی اج ا  چفت 3-9

 13 استحکام گشتاور چرخشی 3-3

 13 اا کننده ا  و تثبیت زبانه استحکام محور  متعیقات قفل یا قفل تک 3-2

 13 دقی و ایمنی 3-3

 12 راستایی و ناام آزادا   حرکت زاویه 3-6

 12 گشتاور سازوکار بازگشت 3-3
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 12 کییات 3-3-1

 99 اا  اارمی فنر  و بدون فنر دستگیره 3-3-9

 99 بدون فنر  اا دستگیره 3-3-3

 99 دار فنر اا اارمی کمک اا یا دستگیره دسته 3-3-2

 99 سازوکار دوام 3-3

 91 روند چفت و بستا  و  زبانه آزمون تکرار استحکام محور  متعیقات قفل وقفل تک 3-2

 91 گیر  دقی آزمون تکرار اندازه 3-19

 91  راستایی و نااما  آزاد  حرکت زاویهحرکت گیر   آزمون تکرار اندازه 3-11

 91 آزمون تکرار گشتاور سازوکار بازگشت  3-19

 91 ایمیساختیار   استحکام محور  متعیقات 3-13

 91 مقاومت به خوردگی 3-12

 99 ترتیب و آزمون -اا آزمون 6

 99 ترتیب آزمون 6-1

 99 دستگاه آزمون 6-9

 99  9-وب 1-اا  ب تثبیت به بیوک آزمونسمطابق رکل 6-9-1

 92 استحکام اا   آزموندستگاه  6-9-9

 92 دستگاه آزمون تحمل 6-9-3

 96 اا  آزمون روش 3

 96 کییات 3-1

 96 ررایط پییرش 3-9

 96 اا  عمیکرد  آزمون 3-3

 96  1وبست ومحورسآزمون بررسی اج ا چفت 3-3-1

 93  9وبستسآزمون ا  و اج ا  چفت زبانه استحکام محور  متعیقات قفل و قفل تک 3-3-9

 93  3دقی و ایمنیسآزمون 3-3-3

 93  2سآزمونراستایی ناام یاا  آزاد  حرکت زاویهحرکت  3-3-2

 93  3گشتاور سازوکار بازگشتسآزمون 3-3-3

 92  6سآزمون دوام سازوکار 3-3-6

رونتد چفتت و   ا  و  زبانته  آزمون تکرار استحکام محتور  متعیقتات قفتل وقفتل تتک      3-3-3

  3سآزمونبست

92 

 92  3گیر  دقی سآزمون بررسی تکرار اندازه 3-3-3
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 39   2سآزمونراستایی و نااما  آزاد  حرکت زاویهحرکت گیر   تکرار اندازه 3-3-2

 39  19آزمون تکرار گشتاور سازوکار بازگشت سآزمون 3-3-19

-11وبست کتردن متعیقتات ایمنتی مخصتو سآزمون     استحکام محور  و روش چفت 3-3-11

 اختیار  

39 

 39  19استحکام چرخشیسآزمون 3-3-19

 31  13مقاومت به خوردگیسآزمون 3-2

 31 گیار  نشانه 3

 اا  مقاوم به سرقت بپیوست ادفساد امی  اد امات متعیقات قفل امنیتی برا  استفاده بر رو  

 39 مقدمه 1-ادف

 33 اد امات 9-ادف

 32 اا  آزمون روش 3-ادف

 32 پارامتراا  آزمون 1-3-ادف

 33  1-اا  اودیهسآزمون ادف بررسی 9-3-ادف

 33  9-صفحهسآزمون ادفاستحکام  3-3-ادف

 33  3-وبستسآزمون ادف استحکام اج ا  چفت 2-3-ادف

 33  2-کار سآزمون ادف مقاومت به حمیه بوسییه مته 3-3-ادف

 33  3-مقاومت به حمیه بوسییه مغارسآزمون ادف 6-3-ادف

 21  6-استحکام صفحه محافظ توپیسدر صورت نصب  سآزمون ادف 3-3-ادف

 21 بند  رده 2-ادف

 21 گیار  نشانه 3-ادف

 21 راانما  نصب 6-ادف

 اا  آزمون پیوست بساطالعاتی  تصاویر دستگاه

اا   باارمی جهت استفاده بر رو  در  اا  اا و دستگیره پیوست پساد امی  اد امات متعیقات دستگیره

 کنترل و مقاوم به آتش

 33 کییات 1-پ

 33 به آتش اا  کنترل دود و مقاوم بند  رده رده 9-پ

 32 بند  مقاومت به آتش با مغ   ضد آتش رده Dاد امات اضافی رده  3-پ

 69 اا آزمون 2-پ

 69 مقاومت به آتش 1-2-پ

 61 کنترل دود 9-2-پ
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 D1 61و A1 ،B1 ،C1 برا  رده اا  اصییدوام و تحمل  -ب در ا  آزمون چرخه 3-2-پ

 61 گیارش آزمون 3-پ
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 گفتاریشپ

که  "اا  آزمون اد امات و روش -دستگیره  متعیقاتو  اا  اارمی دستگیره -آتت ساختمانییرآق "استاندارد

اا  مربوط توسط ررکت مهندسی اندیشه فاخر رهرکرد تهیه و تدوین رده است  پیش نویس آن در کمیسیون

مور   مهندسی ساختمان و مصادح و فراورده اا  ساختمانیاجالس کمیته میی استاندارد  263و در 

ح قوانین و مقررات قانون اصال 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  13/11/1329

، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می 1331مصوب بهمن ماه   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 رود.

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

ظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این قع د وم تجدید نااستاندارداا  میی ایران در مو

 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.

 

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

 
BS EN 1906:2012,Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements and test 

methods 
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 هاي آزمون الزامات و روش -دستگیره  متعلقات و هاي اهرمی دستگیره -يرآق آالت ساختمانی

 

 هدف ودامنه کاربرد  9

، گشتاور  9بست و چفتاج ا  و  1اا  آزمون و اد امات محور روشتعیین  استاندارداین ادف از تدوین  1-1

و مقاومت به 3ی، مقاومت استاتیکدوامراستایی،  و نااما  آزاد  حرکت زاویهو ایمنی،  2می ان دقی مجاز، 3عمیگر

اا  مشابه  دستگاه و نی  3گیر ، ضربه6دربدستگیره ، و بدون فنر فنر دار اارمیاا   دستگیرهخوردگی برا  

 بارد.میاا چفت و بست عمیگر 3 اا  دوتکه پالک یا گیر صفحه پشتی امراه با

و سایر ا    زبانه تک  قفلیک قفل یا  با که ییاا دستگیرهاا  اارمی و  دستگیراستاندارد تنها برا  این  1-9

 کنند، کاربرد دارد.کار میاا  دستگاه

  کند.مشخص می و ررایط استفادهتواتر  براساس کاربر  رابند   چهار طبقهاین استاندارد 

 

 الزامیمراجع   1

 به آن اا ارجاع داده رده است. 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.بدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،اصالحیه

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است.

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

 اا  آزمون و روش اد امات -پادر  ایدرودیکی، 19929 رماره ایران میی اندارداست 1-9

 اا  آزمون و کادیبراسیون گاهآزمون، اد امات عمومی برا  احراز صالحیت 13993 ایران میی استاندارد 1-1

2-3  EN 314-2, Plywood — Bonding quality — Part 2: Requirements. 

2-4  EN 636, Plywood ― Specifications. 

                                                 
1- Spindel 

2- Fastening elements 

3- Operating torques 

4- Permissible free play 

5- Static strength 

6- Knobs for doors 

7- push pad 

8- Roses  
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2-5 EN 1634-1, Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window 

assemblies and elements of building hardware — Part 1: Fire resistance tests for doors, shutters 

and openable windows. 

2-6 EN 1634-2, Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window 

assemblies and elements of building hardware — Part 2: Fire resistance characterisation test for 

elements of building hardware. 

2-7 EN 1634-3, Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable 

windows and elements of building hardware — Part 3: Smoke control test for door and shutter 

assemblies. 

2-8 EN 1670, Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and test methods. 

2-9 EN 12209, Building hardware — Locks and latches — Mechanically operated locks, latches. 

and locking plates — Requirements and test methods. 

2-10 ISO 10899, High-speed steel two-flute twist drills — Technical specifications. 

  

 اصطالحات و تعاريف          9

 :رود کار می اصطالحات و تعاریف زیر به ،در این استاندارد

9-9      

 9تکه پالک يک 

ایجاد مقاومتی در برابر  اما نه ضرورتاًطور معمول به ،صفحه که تقریباً مستطیل رکل است نقش اصیی این

این صفحه ایجاد یک دیگر می بارد. نقش  دربیا دستگیره و نی  ایجاد اتصال به  درباارمی دستگیره چرخش 

         بارد.قفل می اا یا سییندراا اا، کییدبرا  عبور اارم باا  موجود در  درت ئینی برا  پوراندن سورا قاب 
 1-ادفرکل مطابق -يادآوري

 

9-1     

 1صفحه مبنا 

ایجاد داد. نقش آن روند و یک صفحۀ پشتی را تشکیل میاین ج ء عبارت از دو صفحه که با ام جفت می

  توجه کنید. 1-کند به رکل بواقع کل مجموعه را به در تثبیت می است و درمقاومت 

 

 

 

                                                 
1- packplate 

2-Baseplate 
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9-9   

 9دربمتعلقات  

 است و نقش آن به کار انداختن دوتکهیا  تکه پالک یکرو   رب دربدستگیره اارمی  اا یا ا  از دستگیره مجموعه

 است.ا   زبانه اا  تک قفل اا یا قفل
 

9-4  

 9بدردستگیره 

 و از  محورتواند گرد ام نبارد  رود اما می قابل چرخش که معموت به صورت گرد طراحی می عمیگر ج  ثابت یا

زمانی  سپس، رود کند درگیر میعبور می درببا محور  که از  و داردعقب نشینی  mm33 چرخش حداکثر تا

نشیند و قفل عقب می ا  که زبانه قفل کند به گونهعمل میا   زبانه تک  قفل سازوکار به صورت که چرخانده رد

داد و در قفل یت بسته قرار میرود و در  را در موقعرود یا بر عکس در برابر چرخش مانع میباز می درب

 گردد.  می
 .9رکل  مطابق -يادآوري

 

9-5 

 9بدر اهرمیدستگیره  
تا انتها  طول آن از محور چرخش و  طراحی رده است بارد که بصورت یک اارم قابل چرخش می عمیگرج یی 

  رود.کند درگیر میعبور می باست این اارم با محور  که از در  mm33 آزاد آن بیش از
 

6-9 

 4اضطراري  هباز کنند

 سازد.   در مواقع اضطرار  را ممکن  دربردن  باز تاا  است که بر رو  صفحه خارجی قرار داده رده است  وسییه
 .3رکل مطابق  -يادآوري

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Door furniture  

2- Door knob 

3- Door lever handle 

4- Emergency release 
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9-8  

 1بمتعلقات درمجموعه 

پالک ،اا  آنسیا به جا   ا  زبانه تکصفحه قفل دو  یا9با دو صفحه قفل امراه دستگیره اارمی یادستگیره  دو

 به کار انداختن قفل اا جهت که به امراه یک محور و چفت وبست است  3اا  محافظ بیرونی قابو  دوتکه

 .رود کامل می ا  زبانه تک

 

9-7 

 2مجموعه ورودي

ثابت یا مییه یا بدون دستگیره در دستگیره و یک  دربا  رامل یک دستگیره اارمی واقع در یک طرف  مجموعه

 است. بطرف دیگر در

 

9-1 

 3ضدآتش اليه

پس از ذوب  آتشد وکه از ور است دستگیره اارمی داخلو  قاب محافظ بیرونیدر زیر  ضدآتش فی   تیهیک 

 کند .جیوگیر  می قاب محافظ بیرونیردن پورش یا 
 رود.استفاده می 1999 ℃در این خصو  از فی اتی با دما  ذوب باتتر از -يادآوري 

 

9-90 

 6ضدآتشمغزي 

نی  عمل  آتشداد دستگیره بعد از که اجازه می است دستگیره اارمی در داخل فوتد  سمعموتً ضدآتشماده 

 کند.

 

 

 

 

 

                                                 
1- Set of door furniture 

2- Lockplates 

3- Escutcheons 

4- Enterance set 

5- Frie protection inlay 

6- Fire proof core 
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9-99 

 قاب محافظ بیرونی

قطعه ا  است محاط بر سورا  درب که در برگیرنده سییندر قفل یا کیید بوده و در درجه اول برا  محافظت 

 از ساییده ردن توسط کییداا استفاده می رود. 1صفحه رو  درب 
 .9مطابق رکل -يادآوري

 

9-91 

 1صفحه بیرونی

 است.  نصب رده بکه بر رو  وجه بیرونی در دوتکه یا تکه پالک یک
 .3رکل  مطابق -يادآوري

 

9-99 

 9محور ثابت سامانه

 غادباسرود متصل میا    زبانه تک  قفلیا  اارمی قفل ا دستگیرا یادستگیره ار دو  محور به که در آن ا سامانه

 رود که. این حادت باعث می اتصال دیگر  ندارند  دوتکه یا تکه اا  یک پالکبه  اا دستگیرهاارمی یا  اا دستگیره

 انطباق در، مختیف اا  و با ضخامت کشیده رود،زبانه قفل به عقب ا   زبانه تک  قفلیا  قفل 2بادامک با چرخش

اا  کششی محور  اعمال رده را به  نیرو؛ را به محور متصل کند  اا دستگیرهاارمی یا  اا دستگیره ؛دارته بارد

  کند. منتقل  دربدیگر  طرف

 

9-94  

 5)چهارپهلوي آزاد يا هرزگرد(سامانه آزاد محور 

متصل نیست ا    زبانه تک  قفلقفل یا   اا دستگیرهاارمی یا  اا دستگیرهبه  سچهارپهیو   که در آن محوراسامانه

این حادت ؛ دارند اا  دوتکه پالک پشتی یا اا  اتصالت اضافی به صفحه ،اا دستگیرهاارمی یا   اا دستگیرهاما 

 اا  با ضخامت و کشیده رودزبانه قفل به عقب  ،ا  زبانه تک  قفلیا  بادامک قفل با چرخش رود که باعث می

 .دارته بارد انطباق ،بدر مختیف

  کند. منتقل نمی درباا  کششی محور  اعمال رده را به وجه دیگر  نیرو سامانهاین  -يادآوري 

 

                                                 
1- Door leaf 
2- External plate 
3- Fixed spindle system 

4- Follower 
5- Floating spindle system 
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9-95 

 9شعاعی محوري شکاف دار سامانه

رعاعی که عمود بر محور عمیکرد معمول خود  Xرکافی است که در راستا   دارا    که در آن محوراسامانه

 مناسب است. اا  ورود وخروج اضطرار  قفل درببرا  محور  سامانهبارد. این  است، می

 

9-96 

 1مجموعه نیم

از یک طرف ا    زبانه تک  قفلعمل کردن قفل یا  که پالک دوتکه یا اارم متصل به یک صفحه یادستگیره  تک

  .سازد را ممکن می بدر

 

9-98 

3شاخص
 

  .قابل مشااده است دربخارج ، از ببرا  نشان دادن باز یا بسته بودن در ا  است که وسییه

 

9-97 

 صفحه داخلی

 رود نصب می بصفحه داخیی در رو  است که بر دوتکه یاتکه  پالک یکیک 
 .3رکل  مطابق -يادآوري

 

9-91 

 اي   زبانه تک  قفلصفحه 

 .ندارد سییندر رکافسورا  کیید یا که  است ا  زبانه تکقفل  استفاده ازمناسب جهت تکه  قاب یکیک 

 

9-10 

 صفحه قفل

 یا کیید اارمی دارد. سییندرکه یک رکاف برا  استفاده با  است تکه قاب یک

 

                                                 
1- Radial split spindle system 
2- Half set 

3- Indicator 
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9-19 

 سیلندرصفحه محافظ 

 .برابر حمیه ردید استاج ا  آن در  و  سییندراز درپوش ا  که نقش آن محافظت  صفحه

 

9-11 

  پالک دوتکه

 بارد ام تواند به ارکال ام محور یا تقریباً ام محور ، مانند مربع یا اشت ضیعیمیعموما مدور است که  ج یی

 اا  مشابه دارد. ویژگی تکه پالک یککه طرف دیگر آن ام مانند یک 
  . 9مطابق رکل -يادآوري

 

9-19 

 متعلقات امنیتی

 کند. است که مقاومت اضافی برا  قفل و/یا سییندر در مقابل ضربه فی یکی فراام می ا  وسییه

 

9-14 

 9 اي زبانه و مادگی آن در قفل تک زبانهمتعلقات  مجموعه

اج ا  وکه با یک محور است  پالک دوتکه یا ا  زبانه تک صفحه قفلبا دو  امراه دستگیرۀ اارمی یادستگیره  دو

 رود. میتکمیل   چفت وبست

 

9-15 

 اي زبانه و مادگی آن در قفل زبانهمجموعه متعلقات 

اا  محافظ  قابو  اا  دوتکه پالک قفلسیا به جا  آندو صفحۀ با  امراه دستگیرۀ اارمی یادستگیره  دو

 رود. تکمیل می  چفت وبستاج ا  ویک محور  باکه  است  بیرونی
 .9مطابق رکل -يادآوري 

 

 

 

 

 

                                                 
1-Mortice 



3 
 

9-16 

 1مخصوص ايمنی متعلقات

پالک یا دستگیره اارمی نسبت به دستگیره که استحکام تثبیت اارم،  رود به کار می در جایی متعیقاتاین 

قو  جهت ایستادگی در  یبرا  ایجاد اتصاد دربنسبت به  تکه پالک یکو/یا محور و استحکام تثبیت  تکه یک

، با ام رود می دربیا دستگیره اارمی از دستگیره ، اارم نسبب کند که در ار جهت برابر یک نیرو  ب رگ

  .روند ادغام می

 

9-18 

 )چهارپهلو(محور

 رود. ا  با مقطع معموت مربعی رکل که با یک بادامک درگیر می مییه

 

9-17 

 1کمک فنردار متعلقات

 است ودارا  یک فنر، دارد بسیار سنگین وزنی با طراحی معموت که است دستگیره اارمی یادستگیره  متعیقات

اما ممکن است که ضرورتا گشتاور کافی برا   کمک می کند ساستراحت  وضعیت که به بازگشت دستگیره به

  را ندارته بارد. ساستراحت بازگشت کامل به وضعیت
اا به  گشتاور و طول عمر کافی جهت بازگرداندن دستگیره اا  اارمی خییی سنگین طراحی فنراایی با برا  دستگیره -يادآوري

اا  اارمی  دستگیرهنین زاویه عمل کننده چ ،مالحظات خا  مربوط به طراحی فنرااسخت است. بنابه  ساستراحت وضعیت 

 دود معموتً در ح
o29 زاویه به طور کامل به عقب اا دراین  رود که زبانۀ آناستفاده میا   زبانه اا  تک قفلبارد این فنراا برا  می

عمیکرد توام فنر دستگیرۀ اارمی وفنر قفل برا  برگرداندن دستگیره اارمی به جایگاه ساستراحت  انگام استفادهگردد. در  بر می

 . کفایت می کند 

 

9-11 

 فنري متعلقات

  است که دستگیره اارمی یا دستگیره را پس از به کار انداختن قفل فنرکه در بردارنده  دربمتعیقات 

  گرداند.  مورد نظر بر می ساستراحت ا ، به صورت کامل به حادت  زبانه تک
مورد   ساستراحت وضعیت  خارج ازدارد که از چرخش بیش از حد داخیی  توقف پیم یک معمول طوربه متعیقات فنر  -يادآوري

دیگر ضرورتی ا   زبانه تککاربرد قفل ، دنبار پیم توقفمورد استفاده خود دارا  این  متعیقاتچه  چنان، اماکندجیوگیر  مینظر 

 ندارد.

                                                 
1- Special safety furniture 

2- Spring-assisted furniture 
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9-90 

 9چرخش شستی

سرویس قفل اا  نصب رده بر رو  صفحه داخیی یک مجموعه  سایر دستگیره یا رکل Tکوچک  هدستگیر

  .کند یک زبانه را قفل می باتامنیتی  یک حادت جا  بهخیوتی موقت  کردنبرا  فراام که  است بهدارتی
 .3مطابق رکل -يادآوري

 

9-99 

 1 قاب داخلی
پالک د که به ندارا تشکیل می دوتکه یا تکه پالک یکج یی است از یک مجموعه دو بخشی که با ام یک 

  .رود می وبست چفت عنوان یک پورش ت یینی هب تکه یک
 ب. -1مطابق رکل  -يادآوري

 

9-91  

 ارزيابی

فاکتوراا  مربوطه مانند  که دربرگیرندهاصیی،  آزموناا  فنی حاصل از یک  برمبنا  داده تخصصی مستندنظر 

 بارد. میمواد و طراحی 

 

 
 بخشی تکه تک ب( پالک يک بخشی تکه دو ب( پالک يک

 
 راهنما

 تکه پالک یک -1

 دب بند -9

 تکه پالک يکتصاوير  -9شکل

 

 

                                                 
1- Thumb turn 

2- Trim plate 
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  راهنما راهنما

 بازکننده اضطرار  -2 صفحه خارجی -1   پالک دوتکه-1

 چرخش رستی -3 صفحه داخیی -9 دربدستگیره  -9

  دستگیره محور  -3 کیید ت یینات دور سورا  -3
 قفل حمام -9شکل  قفل متعلقاتمجموعه  -1شکل

 

 بندي رده  4

 يگذار کد سامانه 4-9

 کلیات  4-9-9

 سامانهباید مطابق با  دوتکهیا  تکه اا  یک پالکبررو   بدر اارمی اا  و دستگیره اا دستگیرهاین استاندارد در 

 .بند  روند رده 2-1-2تا بند  9-1-2رده در بند  تعیینرقمی 3کد گیار  

 

 بندي استفاده )رقم اول( رده 4-9-1

  د:نرو مشخص می به صورتاستفاده  ردهچهار 

 استفادهکم و احتمال  دار  هنگبات در حساسیت با نسبتا متوسط توسط افراد   استفاده 1رده-2-1-9-1

 ؛منازل مسکونی درب ، به عنوان مثالناصحیح

دار  و در عین حال احتمال  استفاده نسبتا متوسط توسط افراد  با حساسیت متوسط در نگه  9رده-2-1-9-9

 ؛اا  داخل دفاتربدر در عنوان مثالوجود دارد، به  صحیحاستفاده نا

دار  و با احتمال زیاد استفاده  استفاده زیاد توسط عموم یا افراد  با حساسیت پایین در نگه 3رده-2-1-9-3

 ؛اا  دفاتر دودتیبدرعنوان مثال  ،ناصحیح

مثال عنوان  بار قرار، به اایی که در معرض استفاده مکرر خشونتباستفاده زیاد در در 2رده-2-1-9-2

 اا  عمومی و غیره. اا، دستشویی اا  فوتبال، تاسیسات نفتیسسکواا  نفتی ، پادگان استادیوم
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 دوام)رقم دوم( 4-9-9

 :د نرو دوام به صورت زیر مشخص می ردهدو 

 چرخه؛ 199999با استفاده نسبتا متوسط   6رده-2-1-3-1

 چرخه. 999999با استفاده زیاد   3رده-2-1-3-1

 

 )رقم سوم( دربجرم  4-9-4

   بند ردهفاقد 

 

 آتشمقاومت در برابر   2-9-5

 ،انتخابی درب یک د و باید برا  آزمون چرخهنرو مقاومت در برابر آتش به صورت زیر مشخص می ردهپنج 

 را دریافت کنند  «1»پسوند

 ؛ندارد آتشکارایی خاصی در برابر   0رده-2-1-3-1

 ؛هی ات کنترل دودتج مجه  بهاا  بدر برا  استفاده در  Aرده-2-1-3-9

 999999با  آزمونه، یک در هی ات کنترل دودتج اا  مجه  بهبدر برا  استفاده در  A1رده-2-1-3-9-1

 ؛رود آزمون می چرخه

 آتش؛در برابر  و مقاوم هی ات کنترل دودتج اا  مجه  بهبدر برا  استفاده در  Bرده-2-1-3-3

 بآتش، یک دردر برابر  و مقاوم هی ات کنترل دودتج اا  مجه  بهبدر برا  استفاده در  B1رده-2-1-3-3-1

 رود؛ آزمون می چرخه 999999با  آزمونه

آتش با اد امات مربوط در برابر  و مقاوم هی ات کنترل دودتج دراا  مجه  به برا  استفاده در  Cرده-2-1-3-2

 ؛بیرونیقاب محافظ و  دوتکه ،تکه پالک یکدر  ضدآتش اا  تیهبه 

آتش با اد امات در برابر  و مقاوم هی ات کنترل دودتج اا  مجه  به بدر برا  استفاده در  C1رده-2-1-3-2-1

 چرخه 999999با  آزمونه بیک در ،قاب محافظ بیرونیو  دوتکه ،تکه پالک یکدر  ضدآتش اا  تیهمربوط به 

 رود؛ آزمون می

آتش با اد امات در برابر  و مقاوم هی ات کنترل دودتج مجه  بهاا  بدر برا  استفاده در  Dرده-2-1-3-3

 ؛اا  مخصو  در دستگیره اارمی/دستگیره ه مغ  مربوط ب

آتش با اد امات در برابر  و مقاوم هی ات کنترل دودتج اا  مجه  بهبدر برا  استفاده در  D1رده-2-1-3-3-1

 .رود آزمون می چرخه 999999با  آزمونه ب، یک دردستگیره اارمی/دستگیرهاا  مخصو  در  مربوط به مغ  
 . پمطابق پیوست  -يادآوي

 

 ايمنی )رقم پنجم( 4-9-6

 روند: ایمنی به صورت زیر مشخص می ردهدو 
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 ؛استفاده معمودی   0 رده-2-1-6-1

 .اا  ایمنی کاربرد    1 رده-2-1-6-9
 13-3تا  1-3اا   ایمنی باید مطابق با بند متعیقاتبارند.  19-3تا  1-3اا   استاندارد باید مطابق با بند متعیقات -يادآوري

 بارند.

 

 خوردگی )رقم ششم(در برابرمقاومت  4-9-8

 د: نرو مشخص می  3-9بند سخوردگی مطابق با استاندارد  مقاومت در برابر ردهرش 

 ؛کارایی خاصی در برابر خوردگی ندارد   0 رده-2-1-3-1

 ؛مقاومت کم به خوردگی  1 رده-2-1-3-9

 ؛مقاومت متوسط به خوردگی  9 رده-2-1-3-3 

 ؛مقاومت بات به خوردگی  3 رده-2-1-3-2

 ؛مقاومت خییی بات به خوردگی  2 رده-2-1-3-3

 .نهایت بات به خوردگی مقاومت بی  3 رده-2-1-3-6
 

 )رقم هفتم(امنیت  4-9-7

 رود: امنیت به صورت زیر مشخص می ردهپنج 

 ؛کارایی خاصی از نظر امنیت ندارد   0 رده-2-1-3-1

 ؛مقاومت کم در برابر سرقت  1 رده-2-1-3-9

 ؛مقاومت متوسط در برابر سرقت  9 رده-2-1-3-3

 ؛مقاومت بات در برابر سرقت  3 رده-2-1-3-2

 ؛در برابر سرقتمقاومت بسیار بات   2 رده-2-1-3-3

 روند. اا  انتخابی پیوست ادف تعیین می اد امات آزمونمطابق با  2و  3، 9، 1اا   رده

 

 )رقم هشتم(عملکرد نوع 4-9-1

 د:رو مشخص می به صورت زیر سه نوع عمیکرد

 ؛داراا  کمک فنر قفل  Aنوع  -2-1-2-1

 ؛1اا  فنر  قفل  Bنوع  -2-1-2-9

Uنوع  -2-1-2-3
 .3فنر بدوناا   قفل  9

 

                                                 
1- Spring-loaded furniture 
2- Type U 
3- Unspring furniture 
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 بندي ردهمثال  4-1

 

U 0 1 0 0 - 6 1 

 

در ررایط  دار  نگهدر بات حساسیت با  مردمبرا  استفاده توسط  که کند قفیی را بیان می بند  رده مثال این

این قفل  .وجود ندارد درب خاصی برا  جرم بند  رده. استاستفاده نسبتا متوسط برا   6 ردهبا عمر  ،خانگی

دارا   آتش مورد تأیید نیست و ایمنی چندانی ام ندارد. مقاوم به دود و مهارمجه  به تجهی ات  اا  ببرا  در

  است. فنر خوردگی در داخل ساختمان است. ضد سرقت نیست و از نوع بدون کمی در برابرمقاومت 

 

 الزامات 5

 کلیات 5-9

بر  گیرند .از این گروه، مشابهی قرار می اجرایی اا  در گروه ا  زبانه تک قفل و قفل متعیقات مجموعهطور کیی به

و  1در جدول و آورده رده  1-6 بنددر    مشخص ردهاا آزمون سر ، یک مورد نظر ترین مجموعه ضعیف رو 

 که باید مطابق با بنداا      3رده در بند مشخص  آزمون اا  و روش 9-6مطابق با بند  آزمونبا استفاده از وسایل 

 د.نگیرصورت می بارند، 12 -3تا  3-9

که به  بارند اایی با مجموعه مطابق قابل کاربرد بارند و یا به تنهایی اا ممکن است نتایج یک سر  از آزمون

تحت که  درباایی با ساختار مشابه در ار دوطرف  مجموعه .روند آزموده می اا، وسییه یک سر  دیگر از آزمون

  نصب کرد. 1طرفه توان بر رو  مجموعه دستگیره یا دستگیره اارمی یک را نمی بارند آزمون تحمل قرار گرفته

تحمل قرار گیرد تا   آزمون تحتا   زبانه تک  قفل یاقفل  باید مجموعه مشابه متعیقات اا  ورود ، مجموعهبرا  

ورود  امچنین باید با سایر  مجموعه محرز گردد. 9دوام اد اماتبا  اارمیاا   دستگیره یا ادستگیرامطابقت 

که دارا  یک اارم در یک طرف و یک دستگیره در طرفی دیگر متعیقاتی . رود آزمون ،اا  مناسب آزمون

 قرار گیرند.تحمل  آزمون تحتاستندباید بر امین منوال 

مطابق س 2تا  1اا   رده،در 13-3تا  9-3 کارایی میکور در بند اا  اد اماتباید مطابق با  اا  متعیقات مجموعه

 د.نگرد بند  رده  9-1-2بند
کارایی مطیوب را دارته بارند توجه به این نکته ضرور  است که مجموعه باید متناسب با  درب متعیقاتنکه آبرا    -9يادآوري

 ن مطابق با توصیه اا  تودید کننده صورت پییرد.آمورد نظر انتخاب گردد و امچنین نصب  کاربرد
ه مشخص رده مربوط مواد اا از مقدار مجاز که در استاندارد شبی در محصوتت نبایدبه کار برده رده مواد 

  زاد کند.آ،عناصر خطرناک از خود  است
 توان اجرا کرد. را نی  میمقررات داخل کشور  -1يادآوري

                                                 
1- One-Side 
2- The durability requirements 
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 آزمونپارامترهاي اصلی  -9جدول

 آزمون بند فرعی شکل شرح کاربري مختلفهاي  معیار پذيرش رده

 9هرد 1رده 9رده 4رده

 9 1-3-3و  9-3 - اا و محور بررسی چفت و بست بیی/ خیر بیی/ خیر بیی/ خیر بیی/ خیر

 
N1999 

N13  
mm9  

 

N399 

N13  

mm9  

 

N399 

 N13 

mm9  

 

N399 

N13  

mm9  

 محور  استحکام

% محور استحکام  -
5

0


  39 1س mmدر

  39 1س mmدر    N1بار اودیه  -

  33 9س mmتغییر رکل دایم در  -

 
 3 -ب

 

 9-3-3و  3-2

 

1 

 N13 
 
mm6  

 

 بیی

 N13 

 

mm6  

 

 بیی

 N13 

 

mm19  

 

 بیی

 N13 

 

mm19  

 

 بیی

زاویه   یا بیشترین 69 3سoو سپس در ساستراحت حادت  دقی

 طراحیبراساس 

  39 1س mmدر    N1 نیرو  -

  33 9س mmحرکت کیی در  -
 یاد امات ایمن

 

 
  3 -ب

 

 

 3-3-3و  3-3

 

 

9 

 
 N13 

mm3  

 

 

- 

Nm6/9  

 

N13  

mm3  

 

 

- 

Nm6/9  

 

N13  

mm19  

 

 

- 

Nm6/9  
 

 

 N13 

mm19  

 

 

- 

Nm6/9  

 ا  آزاد زاویهحرکت 

  39 1س mmدر    N1 نیرو  -

  33 9س mm گیر  رده در راستایی اندازه ناام -
 ا  و بازگشت دحظه 1ا  دحظه اعمال نیرو 

 اا  اارمی بدون فنر دستگیره

 ا  اعمال نیرو  دحظه -

 ا  بازگشت دحظه -
 

 

 
 

  2 -ب

 

 

 

 2-3-3و  3-6

 

 

 

4 

 

                                                 
1- Operate-moment 
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 )ادامه(9جدول

 آزمون بند فرعی شکل شرح هاي کاربري مختلف معیار پذيرش رده

 9هرد 1هرد 9هرد 4هرد

 

- 
Nm6/9  
 

Nm2/9  
Nm3/1  

o29  

 

Nm2/9  
- 

 

- 
Nm6/9  
 

Nm2/9  
Nm3/1  

o29  

 
Nm2/9  
- 

 

- 
Nm6/9  
 

Nm3/1  
Nm6/9  

o29  

 

Nm3/1  
- 

 

- 
Nm6/9  
 

Nm3/1  
Nm6/9  

o29  

 

Nm3/1  
- 

 اا  بدون فنر  دستگیره

 ا  اعمال نیرو  دحظه -

 ا  بازگشت دحظه -

 اا  اارمی کمک فنردار دستگیره

 ا  اعمال نیرو  دحظه -

 ا  بازگشت دحظه -

 زاویه گردش -

 اا  اارمی فنردار دستگیره

 ا  اعمال نیرو  دحظه -

 ا  بازگشت دحظه -

 اا فنردار   برا  دستگاه ساستراحت حادت  درانحرافات محدود 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 3-3-3و  3-3

 

 

 

 

5 

 

 
999،999 
 

N199 

N199 

N99  

 
o1  

 

 
999،999 
 

N199 

N199 

N99  

 
o1  

 

 
199،999 
 

N69 

N69 

 N19 

 
o9  

 
199،999 
 

 N69 

N69 

 N19 

 
o2  

 تحمل آزمون

% اا   چرخهتعداد  -
1

0


 

% نیرو   -
5

0


 L 

% نیرو   -
5

0


 P 

% نیرو   -
5

0


 R 

پس از آزمونسبه غیر از  ساستراحت حادت  انحرافات محدود در -

 دار  فنراا  کمک  اارم

 

 

 

 6 -ب

 

 

 

 6-3-3و  3-3

 

 

 

6 

 8 3-3-3و  2-3 3 -ب  9محور ستکرار آزمون استحکام 9آزمونمقادیر مشابه 
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 )ادامه(9جدول

 آزمون بند فرعی شکل شرح هاي کاربري مختلف معیار پذيرش رده

 9رده 1 رده 9 رده 4 رده

 7 3-3-3و  19-3 3 -ب  3دقیستکرار آزمون  به استثنا  اد امات ایمنی مخصو  3آزمونمقادیر مشابه 

 1 2-3-3و  11-3 2 -ب  2ستکرار آزمونزاویه ا  آزادحرکت  2آزمونمقادیر مشابه 

 90 19-3-3و  19-3 -  3ستکرار آزمونگشتاور مکانی م برگشت 3مقادیر مشابه آزمون

 
N9399 

 
N9399 

 
N1399 

 
N1399 

محور % استحکام 
5

0


قابل  انتخابی  آزمون  39 1س mmدر

 اا  ایمنی مخصو   کاربرد تنها برا  قفل

 3 -ب
 

 99 11-3-3و  3-13

 
Nm69 

Nm1 

mm3  
 

 
Nm29 

Nm1 

mm3  

 

 
Nm39 

Nm1 

mm3  

 
Nm99 

Nm1 

mm3  

 گشتاور چرخشی استحکام

   3چرخشی%گشتاور  -

    Nm1/9اودیه  گشتاور -

  39 9س mmتغییر رکل دایم در  -

 
 1 -ب

 

 19-3-3و  3-3

 

91 

 

 

 99 2-3و  12-3 - خوردگیدر برابر مقاومت   3-9استاندارد بندسجهت مطابق بودن با اد امات 

 انجام داد 19را می توان پس از آزمون  11آزمون  -يادآوري
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 ها چفت وبست اجزايو  محور بررسی 5-1

 کننده باید توسط تودید ا  زبانه تک قفل یاقفل  متعیقات ار مجموعه از در مورد اا چفت وبست اج ا  و محور

را  متعیقات گونهمناسب برا  ار دربیا محدوده ضخامت  دربضخامت  کننده بایدتودید د.رومشخص  عرضه یا

 مشخص را زاویه چرخش ممکن یحادر طر  باید  دار و فنردار امکمک فنر متعیقاتبیان کند و در مورد 

 . 1-3-3 و1-1-9-6مطابق بنداا  سکند

 

 9گشتاور چرخشی استحکام 5-9

ا  نباید  قرار گرفت ایچ قطعه آزمونمورد  19-3-3مطابق با بند ا  زبانه تک قفل یا قفلمتعیقات پس از آن که 

امچنان عمیکرد خود را حفظ  آزموناا  اارمی باید بعد از  و دستگیره ادستگیرا یاعیب و نقصی نشان داد 

 دستگاهاز محور چرخش توسط   39± 9س mm  روادار با  اا  اارمی دستگیره یا ادستگیرازمانی که  کند.

 دارته بارد. mm   3نباید تغییر رکل دائم بیش از ،ندگیر  رد اندازه ،گیر  اندازه

 

1اي زبانه تک محوري قفل يا قفل استحکام 5-4
 

ا  نباید  قرار گرفت ایچ قطعه آزمونمورد  9-3-3مطابق با بند ا   زبانه قفل تکقفل یا  متعیقات پس از آن که

امچنان عمیکرد خود را حفظ  آزموناا  اارمی باید بعد از  دستگیره یا ادستگیراعیب و نقصی نشان داد و 

 د.نکن

از محور چرخش توسط   mm )9 ±33روادار با  اارمیاا   دستگیره یا ادستگیرا زمانی که پس از آزمون،

 دارته بارد. mm 9 نباید تغییر رکل دائم بیش از ،ندگیر  رداندازه گیر ، اندازهدستگاه 

 

 9لقی و ايمنی 5-5

 الزامات لقی 5-5-9

برا  طبقه مصرفی  نباید 3-3-3مطابق با بندا   زبانه قفل تکگیر  رده در مورد قفل و  حداکثر حرکت اندازه

 بارد. mm 6 بیش از 2و3ا  ا ردهطبقه مصرفی برا   وmm 19 بیش از 9و1اا   رده

انجام  اا  آنتحمل حرکتی به رو   آزموناا  اارمی که در  دستگیره یا ادستگیراتنها برا   اد اماتاین 

 رود. استفاده می ،رود نمی

 

 

 

 

                                                 
1- Rotational torque strength 

2- Axial strength of lock furniture or latch and fixing 

3- Free play and safety 
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 ايمنی  الزامات  5-5-1

باعث که دبه نوک تی   نباید  ،رود داده می  رقرا 1آزموندر بیوک ا   زبانه تکقفل یا قفل  متعیقات انگامی که

 زخمی ردن قفل رود وجود دارته بارد.

باید ام  چفت و بست قابل رویت پس از نصب، ج  سر ار ،اارمی یا دستگیرهدستگیره اا  چرخش  در محل

ی رکل پیچ می عدساایی که سر برجسته دارند قسمت  اما پیچ .بارد دوتکه یا تکه قاب یکسطح یا زیر سطح 

 تواند بات  صفحه قرار گیرد.

    کند پس از نصب نباید بیش از  یمحکم م محور یا دستگیره اارمی را بهدستگیره چفت و بست که ج  ار 

mm 1.باتتر از سطح قرار گیرد 

یا دستگیره ا  بارد که احتمال گیر کردن انگشت کاربر بین  باید به گونها   زبانه تکقفل یا قفل  یحاطر

 منتفی بارد. ،یا دستگیره اارمیدستگیره بیش از حد کامل چرخش  دوتکه یاتکه  قاب یکدستگیره اارمی و 
گرد رده  mm 3/9 یا با حداقل رعاع پخ 23 °ر با زاویهث،حداکmm 3/9 9گردد که با پخ اایی تأمین می با دبه اد اماتاین  -يادآوري

 بارد.

 

 9راستايی همنا يااي آزاد  حرکت زاويه 5-6

طبقه مصرفی  برا  راستایی نباید دار آزاد یا ناام حرکت زاویه آزمون رد، 2-3-3مطابق بند زمانی که متعیقات

برا  تمام  اد اماتبارد.این mm 3بیش از 2و3 اا  ردهطبقه مصرفی  برا و  mm 19بیش از 9و1اا   رده

 رود. ه میبردرناور به کار  و اا  ثابت محور با متعیقات

 

 4برگشت سازوکارگشتاور  5-8

 کلیات 5-8-9

تا  9-3-3با بنداا  مطابق باید ا  زبانه تک قفل یا قفل رد، متعیقات آزمون3 -3-3مطابق بند  متعیقاتوقتی که 

 بارد. 3-3-2

مکانیکی  اد اماتفنر  از نظر طراحی دارا   فنر  و غیر اارمیاا   دستگیرهاا و  دستگیرهن جایی که آاز 

 .متفاوتی باید اعمال رود اد اماتمتفاوتی می بارند برا  ار کدام 

 

 

 

 

                                                 
1- Test block 

2-Chamfer 
3- Free angular movement or misalignment 

4- Torque of return mechanism 



99 

 

9فنري کمک فنردار و غیر اهرمیهاي  دستگیره 5-8-1
 

کمک اارمی دستگیره گشتاور تزم برا  برگرداندن آزمون رد، 3-3-3-1مطابق با بند  متعیقاتآنکه پس از 

 برا و Nm 6/9بیش از   9و1اا   ردهبرا  طبقه مصرفی  مورد نظر نباید  ساستراحت فنر  به حادت  دار یا غیر فنر

 بارد. Nm 3/1بیش از  2و3 اا  ردهطبقه مصرفی 

از  29 °فنر ، گشتاور مورد نیاز چرخاندن دستگیره اارمی تا حداقل زاویه   اا  کمک تنها برا  دستگیره

 2و3اا   ردهو برا  طبقه مصرفی Nm 3/1بیش از  9و1اا   ردهنباید برا  طبقه مصرفی  ساستراحت  وضعیت

 بارد Nm 2/9بیش از 

 

 فنري هاي غیر دستگیره 5-8-9

تجاوز Nm 6/9مقدار گشتاور در ار دو طرف نباید از  ،آزمون رد 9-3-3-3 مطابق با بند آنکه متعیقاتپس از 

 کند.

 

 1هاي اهرمی فنري يا دستگیرهدستگیره  5-8-4

یا  اا دستگیرهگشتاور تزم برا  چرخاندن  ،آزمون رد 3-3-3-3مطابق با بند  که متعیقاتآنپس از 

  زاویه حداکثر یکبه اندازه اارمی  اا  دستگیره
 3 

9
نباید برا  طبقه  طراحی ،مجاز در یا زاویه گردش  69 

 بارد. Nm2/9از بیش از  2و3اا   هردبرا  طبقه مصرفی  و Nm3/1بیش از   9و1اا   ردهمصرفی 

به ترتیب در  9و1اا   ردهطبقه مصرفی برا  باید  یا دستگیره اارمیدستگیره  ،از بردارته ردن گشتاور پس

خود   ساستراحت به وضعیت  ±1°محدوده در  2و3اا  رده طبقه مصرفی برا و  ±9°و ±2°اا   محدوده

 برگردد.

 

 سازوکاردوام   5-7

 یادستگیره ا  نباید عیب و نقصی نشان داد و  ایچ قطعه رد، آزمون 6-3-3مطابق با بند  آنکه متعیقاتپس از 

 امچنان عمیکرد خود را حفظ کند . آزموناا  اارمی باید بعد از  دستگیره

قبل از  باید ،قرار دارد توقفوضعیت در برابر  ،درب فنر  متعیقات  استراحتس وضعیت زمانی که ،آزمونپس از 

 2و3 اا  رده طبقه مصرفی برا و  ±9°و  ±2° ا در محدودابه ترتیب  9و1 ا ا ه رد طبقه مصرفی برا  رروع

این اد امات برا  معیقات اارمی کمک  ثبت رده انطباق دارته بارد.  استراحتس وضعیتبا  ±1° و در محدود

 روند.  کار برده نمی دار به  فنر

 

                                                 
1- Unsprung and spring-assisted lever handles 

2- Spring-loaded lever handles or knobs 
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  نصبو روش هاي  اي زبانه تک قفل يا قفل متعلقات محوري استحکامتکرار  آزمون 5-1

با بند  مطابق رود و آزمون 3-3-3باید مطابق بند  ا  زبانه قفل تکقفل یا ، متعیقات  6-3-3بند پس از تکمیل 

 بارد. 3-2

 

 گیري لقی تکرار براي اندازه آزمون 5-90

رو  آن برتحمل  آزمونیا دستگیره اارمی که دستگیره برا   گیر  رده  اندازه دقی 3-3-3پس از تکمیل بند 

 بارد. 1-3-3با بند  مطابقتکرار قرار گیرد و  آزمون تحت 3-3-3باید مطابق بند  است، انجام نشده

 

 راستايی  همايا ناي آزاد  حرکت زاويهه گیري تکرار انداز آزمون 5-99

تکرار قرار گیرد  آزمون تحت 2-3-3باید مطابق بند ا   زبانه ، متعیقات قفل یا قفل تک3-3-3پس از تکمیل بند 

 .بارد 6-3با بند  مطابقو 

 

 بازگشت سازوکار تکرار گشتاور  آزمون 5-91

تکرار قرار گیرد  آزمون تحت 19-3-3باید مطابق بند ا   زبانه متعیقات قفل یا قفل تک 2-3-3پس از تکمیل بند 

 .بارد 3-3با بند  مطابقو 

 

 ی(نتخابگشتاور محوري براي ابزار هاي ايمنی )ا 5-99

ایچ . قرار گیرد آزمونمورد  11-3-3بند  در معرض اد امات ایمنی باید متعیقات 19-3-3پس از تکمیل بند 

تزم نیست  .چسبیده بارد آزمونبه بیوک  آزمون انتها تا  مورد نظر باید متعیقاتا  نباید معیوب بارد و  قطعه

 عمیکرد خود را حفظ کرده بارد. آزمونیا دستگیره اارمی پس از تکمیل دستگیره که 
استفاده روند که خطر سقوط زیاد  اایی موقعیتدارند در  مطابقت اد اماتبا این  ی کهمتعیقاتتنها گردد که  توصیه می -يادآوري

 اا. زمین یا سایر پیکان اا  زیر بات  پیه اا واقع در ببرا  در از جمیهاست 

 

 خوردگی در برابر مقاومت 5-94

 بارد  3-9استاندارد بندسخوردگی باید مطابق با  در برابرمقاومت 

  .جا  گیرد2-3بندبند  مشخص رده در  رده کدگیار  سامانهخوردگی بدست آمده باید در در برابرمقاومت  رده

وابط ضاا که از زمان نصب قابل رویت استند باید مطابق با  دستگیرهاا اارمی و  دستگیرهمتعیقات  سطوحتمامی 

  بارند.  3-9پییرش تعریف رده در استاندارد بندسمورد 

 خارج مورد استفاده در محصوتت بارد. 1 ردهداخل ساختمان ،باید حداقل مطابق با  مورد استفاده در محصوتت -9ياداوري

 کرد.برا  ااداف ویژه انتخاب  را می توان اا ردهسایر  دنبار 3 ردهبا  مطابق اا  ورود  باید حداقل بدر به عنوان مثالساختمان 

اایی که آدودگی صنعتی بسیار  باید برا  محصوتتی که در معرض آب و اوا  دریایی قرار دارند یا محیط 3و2اا    ردهبرا  مثال 

 باتیی دارند استفاده روند.
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محصوتت برن   یا برنجی  یا رود سمثل  ایجاد می اا  آنمحصوتتی که به طور طبیعی یک تیه زنگار در رو   -1يادآوري

 خوردگی مطابقت دارته بارند. در برابرمقاومت  اد اماتتزم نیست که با  ،محصوتتی که باید دائماً تمی  روند

 

 آزمونترتیب و  -ها آزمون   6

 آزمون ترتیب 6-9

 بند  بسته اا  دستورادعملبرا  کسب اطمینان از کامل بودن و مطابقت با اا را  نمونه ،اا آزمونپیش از آغاز 

  د.رو آزمون ،اا  احتمادی تودید کننده و مشخص ردن آسیب

  قفلقفل یا  از متعیقات مجموعهیک نیم   ، باید 9-3اا سمطابق بند  وبست چفت اج ا  پس از بررسی محور و

 19-3-3با بند  مطابق وبه بیوک آزمون نصب رود  آورده رده 1-1-9-6مشابه آنچه که در بند ا    زبانه تک

   .بارد

که در بند  هچنمشابه آ گفته رد باید 9-3-3در بند  ا  که قبال از جمیه نیمه ا  زبانه تک  قفلیا یک مجموعه قفل 

رده است بایدمطابق با  آزمون قبالکه  ا  مجموعه نصب رود.نیم آزمونبه یک بیوک ، رده  مشخص 6-9-1-9

است  آورده رده 1و مطابق با ترتیبی که در جدول  مورد نظر متعیقاتبسته به نوع  ،19-3-3 تا 3-3-3 اا بند

 .قرار گیرد آزمونتحت 

نظر  از 2-3و  12-3 اا اند باید مطابق با بند اا  قبیی قرار نگرفته آزموناایی که در معرض ایچ یک از  نمونه 

 .بارند  3-9استاندارد بندس اد اماتبا  مطابق قرار گیرند و آزمونخوردگی مورد  در برابرمقاومت 

 

 آزموندستگاه  6-1

 (1-و ب 9-مطابق اشکال ب) آزمونبلوک به يک تثبیت   6-1-9

 از متعیقات نیم مجموعه یک باید،  9-3اا با بند  بست و  چفتاج ا   محور وبررسی مطابقت پس از    6-1-9-9

کیفیت  ،IF20 از نوع چسبنده س 1دار روکشکه از جنس چوب بر رو  یک بیوک آزمون ا   زبانه تک  قفلقفل یا 

II/II ،9-و ب 1-طبق آنچه در ارکال ب  کیفیت مشابهدر بیوکی با یا   2-9بندساستاندارد مطابق  12روکش 

   رود.  نصب ،است رده  نشان داده

 به صورت زیر بارد:  باید آزمونابعاد بیوک 

  399 3سmm    139 3سmm    99 1سmmضخامت پرداخت رده 
 رده توسط تودید کننده باید استفاده کرد. رده یا توصیه تودید اا ثبیت کنندهاز  -9يادآوري

توان استفاده  ارگونه وسییه مناسب دیگر مینامناسب بارد از  mm 99به ضخامت آزمونبرا  بیوک  اا ثبیت کنندهاگر  -1يادآوري

 کرد.

                                                 
1- Laminated wood 
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مطابق با کننده یا حداقل مقدار  تا حداقل مقدار توصیه رده توسط تودید دستگیره یا دستگیره اارمیمحور باید با 

 mmبرا  درگیر ردن با یک صفحه واکنش ثابت در فاصیه  محوررود. درگیر  طراحی
 1

9
 mm  39 از یتک    بایتد

 سورا  باز در بیوک آزمون رد رود.

که خط مرک   آن   19 3/9سmm و قطر  139 19سmmطول  به 1متعادل اا باید با یک مییه فوتد دستگیره 

صفحه عمود  رامل  ، تثبیت روند.کند تقاطع حاصل می mm3  روادار در محدوده دستگیره با محور چرخش 

  .مواز  بارد ±9° در محدوده روادار  آزمونمییه باید با وجه بیوک 

 

قفل یا  متعیقات ا  از مجموعه 3-3بند  اد اماتو بررسی مطابق  19-3-3مطابق بند  آزمونپس از    6-1-9-1

چوب  جنس دیگر  از آزمونقرار گرفته ، باید به رو  بیوک  آزمونقفل فنردار که نیمی از آن قبال مورد 

یادر بیوکی با کیفیت   2-9بندساستاندارد مطابق  12روکش، II/IIکیفیت  ،IF20 از نوع چسبنده س دار روکش

 رود.  نصبداده رده است،مطابق با دستورادعمل تودید کننده ،نشان  9-بکه در رکل   مشابه
قطعات باید  دماناید مورد استفاده قرار گیرد و چیتودید رده یا مشخص رده توسط تودید کننده ب اا   وبست چفتتنها  -يادآوري

 نی  امخوانی دارته بارد.اا  بعد   آزمونتطابق دارته است با  9-3-3ا  که قبالً با بند  ا  بارد که نیمه گونه هب

 mmضخامت پرداخت رده س ]باید  آزمونابعاد بیوک 
 9

9
 29     mm139 3س    mmادبته  ، [ بارند399 3س

در  9-باست و مطابق رکل  دار وزبانه کاممتغییر بارد. این بیوک  9-3ممکن است ضخامت برا  انطباق با بند 

ن جا  داد امچنین یک قرقره مناسب آرا در  1-3-9-6در بندعرض سورا  رده است تا بتوان قرقره گفته رده 

 باید به محور نصب گردد.

رود  استفاده  9که قرار است رو  یک در غیر ادوار  ا  زبانه تک  قفلقفل یا  متعیقات یک مجموعه 6-1-9-9

است مورد استفاده قرار ی که قرار دربر   که حتی ادمقدور با مواد مورد نظر و نیم کمکی 3مانداف ارباید به یک 

 اج ا  بارد و فقط از  399 3سmmکمکی باید داف ارنماطول  .محکم وصل رود ،خوانی دارته بارد گیرد ام

ر کمکی را مانداف اسپس  .تودید یا توصیه رده است باید استفاده کرد ،اایی که توسط تودیدکننده بست و چفت

 محکم کرد. آزمونباید به دستگاه 
  قفلاما بدون قفل یا  طور کامل باید با محوربند  مناسب را بها   زبانه قفل تکقفل یا  متعیقات مجموعه

 .به محور وصل کرد 3-9-6یک قرقره مناسب باید مطابق بند  .به دستگاه نصب کرد، ا  زبانه تک

رروع رد  3-3-3که بند  ، زمانیکننده وجود ندارته بارد تودید خدماتدستورادعمل چنانچه اطالعات دیگر  در 

 مجددا سفت روند. اا  وبست چفت اج ا پس از آنتکمیل رود و  19-3-3یا بند  11-3-3ابتدا باید بند 

 

                                                 
1- Counterbalance steel bar 

2- Non-timber door 

3- Fixture 



92 

 

 هاي استحکام آزموندستگاه  6-1-1

اما از یک  دستگاه آزمون کشش مناسب است. 11-3-3و  9-3-3اا   اا  استحکام محور  بند آزمونبرا  

  .توان استفاده کرد ام می را است  نشان داده رده 3-مانند آنچه در رکل بدستگاه آزمون نمونه 

         و 3-3-3، 2-3-3، 9-3-3اا   بند برا  مورد نیازاا  گشتاور اعمالاا  ساده  روشادف   -1 -سبرکل 

 داد. نشان می را 3-3-6

 

 تحمل آزموندستگاه  6-1-9

 مصنوعی اي زبانه تک  قفل سازوکار  6-1-9-9

 ا  زبانه تک  قفل سازوکار وجود دارد از  تجار  ا  زبانه تک اا  که اصوت در قفل ذاتی پییر برا  حیف تغییر

 رود. ساز  می ربیه و وزنه زهبه وسییه یک  ا  زبانه تک  قفلرود یعنی عمل  مصنوعی استفاده می

 قرقره رامل یک توپی .را در خود جا  داد 2-ب باید یک قرقره آدومینیومی را مطابق با رکل آزموندستگاه 

. زاویه عمل از خط مرک  نیست تر از حداکثر اندازه محور ب رگmm 1/9بیشتر ازاست که سورا  آن   1مرک  

  . انحراف دارته بارد  33 3س افقی باید 

ایجاد  دقیق اضافیاا   توان در قرقره رکاف می درب متعیقاتتثبیت کننده از طریق  اا  برا  جا  دادن زبانه

 . 3-مطابق رکل بکردس

 

  آزموندستگاه   6-1-9-1

وضعیتی محکم نگه دارد و را در متصل  ا  زبانه تک  قفل قفل یا متعیقاتو  آزمونباید بتواند بیوک  آزموندستگاه 

داده نشان  6-بمناسب در رکل  آزمونیک دستگاه  .اا  تزم قرار داد را در معرض نیرو این مجموعهبتواند 

 رده است.

 اارمی دستگیرها  بارد که  گونه هباید ب  33 3س تحت زاویه  دستگیره یا دستگیره اارمیاا  چرخاندن  ریوه

 .برگردد  استراحتسبه وضعیت  نیرو  بازگشتیو تحت عمل یک  رود زادآناگهانی  صورت به یا دستگیره بتواند

 اارمی دستگیرهساز  ناگهانی  و رکل آن آزاد کار می کندبرا  این منظور باید از یک بادامک که توسط موتور 

  .استفاده کرد سازد، ممکن مییا دستگیره را 

ا  بارد که بتواند دستگیره  گونه بادامک باید به29  طراحی رده دار با زاویه عمل برا  دستگیره اا  کمک فنر

که از  ± 3 در زاویه چرخش  کمک فنرداراا   قفل متعیقات در مورد و یا زاد کندآ  33 3س  اارمی را در زاویه

 گردد. اعمال می ساز  زادآاین  ،طریق طراحی میسر می گردد

 بنتد   طبقته  برا  دار، نیرو  بازگشتیفنر کمک اارمیاا   دستگیرهفنر  و برا  غیر اارمیاا   دستگیرهبرا  

نیترو    بارتد.  N99 باید معادل 2و 3مصرفی اا  رده بند  طبقه برا  و N19معادل باید 9و  1 مصرفی اا  رده

                                                 
1- Central hub 
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به موازات صفحه بیوک آزمون و در یتک جهتت روبته بتات و تحتت یتک        ±3  ا  بازگشتی باید در محدوده زاویه

    از حادت قائم عمل کند. 39 33س زاویه

  از محور چرخش به دستگیره اارمی کته توستط بادامتک    39 1سmm ا  به فاصیه نیرو  بازگشتی باید در نقطه

 کند اعمال رود.  کار نمی

باید از جمیع جهات یکسان بارد مگر آنکه بتواند نیرویی  ، دارفنر اارمیاا   دستگیرهبرا  نیرو  بازگشتی 

 و 9° درزاویه N9حداکثر  با نوسان  39 3س°زاویه چرخش یک را در 19 3/9سNمعادل 
 3 

9
محدوده  در  33

 .اعمال کند ،رود میسر می یحاچرخشی که توسط طر

یا دستگیره توان و یک مییه متعادل یا سایر وسایل مناسب را به  انداز  حرکات چرخشی می برا  اعمال و راه

 اا متصل کرد. اارم

محکم با  کننده فوتد  متوقفیک توان  می  استراحتساز وضعیت  ± 1  اا در موقعیت برا  متوقف کردن اارم 

قرار  متعیقات  از محور چرخش 39 1سmmرا به چهارچوب دستگاه آزمون متصل کرد و در فاصیه  mm19 قطر

صورت  باید بهکننده فوتد  محکم یا بدون آن انجام داد و روش آزمون نی   آزمون را می توان با متوقف داد.

 .رودمکتوب درآورده 

افتد.  به صورت افقی/عمود  بارد اتفاق میدستگیره اارم یا  دربار زمانی که سورا  محور  ساستراحت وضعیت 

  .2-ظیم کردسمطابق رکل بتندر قرقره  «زه»دادن سورا   راراین موقعیت را می توان با مرجع ق

 

 آزموناعمال بارهاي   6-1-9-9

که محور آن در فاصیه رو  یک قرقره  کند و ازیک بار مناسب را منتقل می که  از طریق یک زهباید  P""نیرو  

mmاا  اارمی اعمال  یا دستگیره اا دستگیرهبه یکی از ، کند عبور می بیوک آزمون است، سطح  از 399 19س

 می بارد زه  ساستراحت اارمی در حادت   یا دستگیرهدستگیره ا  بارد که وقتی  وضعیت قرقره باید به گونه رود.

  6-مطابق رکل بعمود باردس آزمونبه سطح بیوک  ± 9°زاویه  در 

از محور   39 1سmmا  به فاصیه و بدون ضربه در نقطه بارد اا  اارمی نیرو باید کنترل رده برا  دستگیره

 چرخش محور  اعمال رود.

 اعمال رود. ± mm1با محور چرخش   محور رده و بدون ضربه به صورت اماا نیرو باید کنترل  برا  دستگیره

 به قرقره اعمال رود. 6-بباید مطابق رکل "  L"پایین روبهنیرو  

 نشان داده رده است. 3-بیک قرقره کفی مناسب در رکل 

 تهیه رود. 6-3-3اا باید مطابق با بند  چرخه آزمون موردنظر برا  تعداد مشخص عمییاتوسایل تکرار 
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 آزمونهاي  روش 8

 کلیات 8-9

زیر قرار  آزمونرود و در معرض  جدا می آزمونه/دستگیره اارمی دو دستگیرهاز مجموعه  سه تایی دستهاز یک  

 گیرد می

 .19-3تا  9-3 فهرست رده در بند اا  اد اماتبا  انطابقعمیکرد  برا  تایید  آزمونیازده  -

 .12-3بند  اد اماتبا  انطباقخوردگی برا  تایید  در برابرمقاومت  آزمون -

 اا قرار گیرند.آزموناز  مجموعهنباید در معرض ار دو  آزموناا   نمونه

 اند: عالوه بر موارد بات برا  تایید موارد زیر نی  تزم اا  عمیکرد، آزمون

 ؛دنبار 13-3بند  اد اماتبا  ی مطابقاا  اارمی ایمن دستگیرهو دستگیره  متعیقات -

 ؛دنبار اد امات پیوست ادفبا  بقمطاضد سرقت  اا  اارمی و دستگیرهدستگیره  متعیقات -

 .دنبار پاد امات پوست با مطابق  بر آتشبرامقاوم در  اا  اارمی و دستگیرهدستگیره  متعیقات -

 نشان داده رده است. توست یپاا در  آزموناا  ار کدام از این  روند روش

 مهم است. اند، آغاز رده که اا  عمیکرد اد امات پیش از آزمونبررسی 

 

 شرايط پذيرش  8-1

 ا  که کل دستهباید فرض رود  دنبار 3بند  اد اماتبا  مطابق اا آزمونچه ار کدام از مجموعه  چنان 8-1-9

 .داردمطابقت  این استاندارداند با  رده انتخابن آاز  اا نمونه

 

برا  آزمون تکرار  را آزمونسومین نمونه  توان ، میباردن 3بند  اد اماتبا تمامی مطابق  اگر ار مجموعه 8-1-1

  است، استفاده کرد. 3و 6که مطابق با بنداا  

 

نبارد، باید  3مناسب بند  اد اماتبا  طابقا  م زبانه تک  قفلقفل یا  متعیقات اگر بیش از یک مجموعه 8-1-9

 آزمونمطابقت ندارته و دیگر نباید  استاندارد این اند با رده انتخاباا  ن نمونهآا  که از  کل دسته فرض رود

 رود.

 

 هاي عملکرد   آزمون 8-9

 ها  چفت و بستاجزاي بررسی محور و  8-9-9

اا  بست و چفتاج ا  انطباق محور و  آزمونبیوک  یک به ا  زبانه تک  قفلقفل یا  متعیقاتمجموعه  تثبیتقبل از 

 باید تایید گردد.1-6و 9-3بنداا   اد اماتبا 
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 ها بست و چفت اجزاي واي  زبانه تک  قفلقفل يا  متعلقات استحکام محوري مجموعه 8-9-1

 بارد. 2-3با بند  مطابق اا باید وبست چفت اج ا  استحکام محور 

نشان داده رده به  3-بکه در رکل  9-1-9-6باید مطابق بندا   زبانه تک  قفلقفل یا  متعیقات مجموعه نمونه

 رود. نصب آزمونرو  بیوک 

بدون ضربه و در  آزمونن نیرو  آقرار گیرد و به دنبال   13 1س Nنمونه باید در معرض پیش بار  معادل

اعمال گردد. این نیرواا باید  عمود است،  ±9°سبر آن با روادار و  فاصیه دارد آزموناز سطح بیوک  کهراستایی 

 د.ناز محور چرخش اعمال گرد  39 1سmmدر فاصیه 

در دستگیره تا پشت دستگیره اارمی یا مییه  آزمونانگام وارد کردن نیرو  پیش بار فاصیه از سطوح بیوک 

 از محور چرخش باید اندازه گیر  و ثبت رود.  33 9سmm  نقطه مرجع

 S] د و این نیرو را به مدترووارد  1را مطابق جدول  آزموننیرو  
 19

9
 S69 ] ن را به آو سپس  دارتهنگه

رو  تا نقطه مرجع به  آزمونفاصیه از سطح بیوک  .ه روددداکااش   13 1س Nرامی تا مقدار پیش بار آ

 د.روگیر  و ثبت  اندازه مجددا ،رادستگیره دستگیره اارمی یا مییه 

 

 (9 آزمون) لقی و ايمنی 8-9-9

 د.نبار 9-3-3و  1-3-3بنداا  دقی و ایمنی باید مطابق 

را به دستگیره  13 1س Nی معادل یاست نیرو ساستراحت در وضعیت  کهدستگیره دستگیره اارمی یا  ه وسییهب

. این نیرو باید به صورت یک در میان روداز محور چرخش وارد   39 1سmm  در فاصیه مییه دستگیرهاارمی یا 

     سمطابق رکل .وارد رود آزمونعمود به سطح بیوک  ±3°و با روادار   آزمونو خالف جهت بیوک  در جهت

  .3 -ب

محور چرخش را اندازه    از33 9سmm ادیه منطقه مرجع در حین وارد کردن نیرو حداکثر حرکت بین منتهی

 د.روگیر  و ثبت 

 ساستراحت موقعیت  از 69 3س°یا دستگیره اارمی چرخیده به موقعیتدستگیره اا  مربوط به  گیر  اندازه

نشان داده رده است یا حداکثر زاویه چرخش اجازه داده رده توسط طراحی، را تکرار  3-مطابق آنچه در رکل ب

 و ثبت کنید.  

 

 (4آزمون) راستايی مهدار آزاد يا نا حرکت زاويه 8-9-4

 د.نبار 6-3بند  با راستایی باید مطابق دار آزاد یا ناام حرکت زاویه 

گیره دست یادستگیره ، است ه ردهجهت چرخش نگه دارت مخادفیا دستگیره اارمی دستگیره یک  انگامی که

واقع در  و   از محور چرخش39 1سmm ا  به فاصیه   در نقطه13 1سN اارمی دیگر باید به وسییه اعمال نیرو 

  .2-نسبت به صفحه بیوک آزمون،چرخانده رودسمطابق رکل ب ±9°یک صفحه مواز  با زاویه 
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جایی دستگیره اارمی یا  جابهجهت مقایسه با موقعیت نقطه متناظر بر رو  مییه یا دستگیره اارمی ثابت، باید 

  گیر  و ثبت رود.  ، اندازه  از محور چرخش33 9سmm  مییه دستگیره در یک نقطه به فاصیه

   

  (5 آزمون) بازگشت سازوکار گشتاور  8-9-5

 دارکمک فنر اهرمیهاي  دستگیرهنري و غیرف اهرمیهاي  دستگیره 8-9-5-9

 بارد. 9-3-3بند  با کمک فنر دار باید مطابق اارمیاا   دستگیرهغیر فنر  و  اارمیاا   دستگیره

اا  اارمی غیرفنر  و کمک فنردار به ترتیب با زوایا   دستگیره اارمی برا  دستگیرهد رواطمینان حاصل 

 چرخد.  می 29°و  69 °عمیگر حداقل

تا  19°و  3°باید در صورت امکان گشتاور  در زوایا   ساستراحت برا  برگرداندن دستگیره اارمی به وضعیت 

 گیر  و ثبت رود.   اعمال رود. مقدار گشتاور باید اندازه 29°یا  °69

برا  آن  ساستراحت  موقعیتاز  29 ° ا  اارمی کمک فنردار تنها باید گشتاور  با حداقل زاویها هدستگیر در

  اعمال کرد. چرخاندن دستگیره اارمی،

 

 فنري هاي غیر دستگیره 8-9-5-1

 .بارند3-3-3با بند  مطابق اا  غیر فنر  بایددستگیره 

وارد گردد که بتواند  در ار دو جهت بارند گشتاور  کافی باید ساستراحت در موقعیت  اا دستگیرهوقتی که 

 .رودبچرخاند .مقدار این گشتاور را اندازه گیر  و ثبت  69°  زاویه حداقل اا را از طریق دستگیره

و در ادامه چرخاندن  ساستراحت اا به وضعیت اصیی  دستگیرهبرا  چرخاندن  وگشتاور جدید حیفگشتاور قبیی 

 د. روگیر  وثبت  .مقدار این گشتاور اندازه رودوارد  در جهت معکوس، 69°به یک حداقل زاویه 

 

  دار فنر اهرمیهاي  دستگیرهها ودستگیره   8-9-5-9

 بارند.2-3-3بند با ا  اارمی فنر دار باید مطابقا اا و دستگیرهدستگیره 

بارد .این  می توقفبر خالف حادت  ساستراحت یا دستگیره اارمی در وضعیت دستگیره که  روداطمینان حاصل 

 د. روگیر  و ثبت  وضعیت را اندازه

 گر عمی معمولرا در جهت اا  آنیا دستگیره اارمی وارد رود تا دستگیره  ،باید به محور کافی گشتاور 

 یا زاویه 69° زاویه  حداقل یا دستگیره اارمی به اندازه به یکدستگیره تاز مانی که  باید این گشتاور بچرخاند.

 اف ایش یابد.چرخیده رد،  اصیی ساستراحت از وضعیت چرخش طراحی رده، 

یا دستگیره اارمی را دستگیره  ساستراحت وضعیت  حیف رود. به تدریج  S 3تاS1یک بازه  گشتاور در طی

 . رودگیر  و ثبت  اندازه
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از ار زاویه متوسط به وضعیت اصیی  ±1°  یا دستگیره اارمی در محدودهدستگیره برا  اطمینان از این که 

زاویه طراحی رده  یا 69°  یا  3° از محور چرخش بین  19° ا   در فواصل زاویه آزمون ،گردد بر می ساستراحت 

 .رودثبت  آزمونرا برا  ار فاصیه  ساستراحت . وضعیت رودتکرار  ،چرخش

 

 (6 آزمون) سازوکاردوام    8-9-6

 بارد. 3-3بق بند اطمباید  سازوکار دوام 

     رکلمطابق سقرار داده  گفته رد 3-3-9-6و  9-3-9-6که در بنداا   آزمونرو  دستگاه  رب آزمونبیوک 

 .اعمال رود 1مطابق جدول "R"و نیرو  بازگشت  "P"رو به خارج  ، ""Lنیرو  رو به پایین  و  6-ب

 ،قرار گرفته بارد و در حین گردش ثابت بماند ساستراحت  معمولکه در وضعیت  وقتی "P" روبه خارج نیرو 

  .یا دستگیره اارمی وارد روددستگیره باید به 

داده و اجازه رود و وضعیت کامال چرخیده راا  39°یا دستگیره اارمی بین دستگیره  ، نرفغیر متعیقات برا  -

 گردد.بر  "R"تحت عمل نیرو  بازگشت تنها یا دستگیره اارمیدستگیره تا  رود

و  رودراا   29°و وضعیت کامال چرخیده   39°یا دستگیره اارمی بین دستگیره ، کمک فنردار متعیقاتبرا   -

 .گرددبر  "R"به امراه نیرو  بازگشت و تنها تحت عمل فنریا دستگیره اارمی دستگیره تا  داده روداجازه 

یا دستگیره دستگیره  طراحی،قبل از رسیدن به حداکثر زاویه چرخش ممکن توسط  ،فنر  متعیقاتبرا   -

 د.روراا  19°یا  69°و  39°اارمی بین 

کار  یا دستگیره اارمی بهدستگیره نیرو  کافی برا  چرخاندن غیرفنر   فنردار وبرا  متعیقات کمک 

به اندازه یک زاویه  به ترتیب رده انداخته
 3 

9
 °33  ،

 3 

9
زاویه حداکثر  و فنردار متعیقاتبرا  و  °33 

9

 °3
که  

 اعمال گردد. است، رده توسط طراحی مجاز

 بارد دقیقهبار در  39تا  99بین  اعمال نیرو باید ترتیب

 ساستراحت زمانی که در وضعیت  ،اا  داخیی فنردار با توقف متعیقاتبرا   اارمی یا دستگیره دستگیرهوضعیت 

  گیر  و ثبت رود. ، باید اندازهدر برابر وضعیت توقف است

 

 (8 آزمون )وبست زدن چفتمحوري و روش هاي  استحکامتکرار  آزمون 8-9-8

  3-بو رکل  9-3-3بند مطابق د سروتکرار  9 آزمون

 بارد. 2-3اا باید مطابق  محور  اتصال دانده استحکام

 

 ( 7 آزمون)تکراربراي اندازه گیري لقی آزمون 8-9-7

   3-ب ورکل3-3-3بند  مطابقسد روتکرار گیر  دقی  برا  اندازه 3 آزمون

  نیاز  نیست.9-3-3ایمنی بند  اد اماتبرا  تآیید  آزمونبارد به تکرار 1-3-3بند مقدار دقی باید مطابق با 
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 دار آزاد گیري حرکت زاويه تکرار اندازه 8-9-1

  2-بو رکل 2-3-3بندمطابق سد روتکرار  2 آزمون

 بارد. 6-3 زاد باید مطابق بندآدار  حرکت زاویه

 

 (90آزمون)بازگشت سازوکار تکرار گشتاور  آزمون 8-9-90

  3-3-3مطابق بند سد روتکرار  3 آزمون

 بارد. 3-3بند  با گشتاور مکانیسم باید مطابق

 

 اختیاري( -99 آزمونايمنی خاص) متعلقاتمحوري و روش اتصال  استحکام 8-9-99

و   1مطابق بندسند ا بند  رده رده ایمنی متعیقاتبه عنوان اعمال رود که ی متعیقاتفقط باید در مورد  زموناین آ

 به کار گرفته روند. 19توانند پس از آزمون  می

 د.نبار 13-3با بند  مطابق باید ایمنی متعیقات محور  استحکام

در راستایی به  قرار گیرد.این نیرو باید بدون ضربه و 1مطابق با جدول  آزموننمونه باید در معرض یک نیرو  

از محور چرخش   39 1سmmنیرواا باید در فاصیه  .اعمال گردد  ±9°س و عمود به آن آزمون دور از سطح بیوک

 S]اعمال و به مدت
 19

9
 S69] د سپس نیرو باید بدون ضربه بردارته رود.ندوام دارته بار 

 

 (91 ونزم)آگشتاور چرخشی 8-9-91

 بارد 3-3گشتاور چرخشی باید مطابق بند 

 نصب مونرو  بیوک آزبر 1-1-9-6مطابق با بند  بایدا    زبانه تک  قفلقفل و  مجموعه از متعیقات  یک نیم

 . 1-سمطابق رکل برود

از محور  39 9سmmدر فاصیه دستگیره دستگیره اارمی یا مییه  گیر  باید در تماس با اندازه دستگاهیک 

 آزمون ضربه به موازات صفحه بیوک باید بدون  1 9/9سNm دلامعیک نیرو  پیش گشتاور چرخش نصب گردد.

 .انداره گیر  باید ثبت رود دستگاهقرائت و رود  وارد ±9°با زاویه

اعمال و به  ±9°ا  به موازات سطح بیوک با زاویه بیوک  بدون ضربه و در صفحه گشتاور  1جدول  با مطابقباید 

 S]مدت
 19

9
 S69]  ارته روددبر بدون ضربهو سپس دارته نگه. 

 اندازه گیر  باید ثبت رود. دستگاهقرائت  ،پس از بردارتن گشتاور ادبته بج  نیرو  پیش گشتاور

 

 (99 )آزمونخوردگی  در برابرمقاومت  8-4

 بارد.12-3مقاومت به خوردگی باید مطابق بند  آزمون
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اا انجام نشده  به رو  آن ونیزمآ اایی اعمال رود که قبال ایچ مقاومت به خوردگی باید در مورد نمونه آزمون

 بارد.

 انجام پییرد. ،مقاومت به خوردگی ادعا رده ردهو طبق   3-9استاندارد بندسبا باید مطابق  آزموناین 

 

 گذارينشانه  7

 گیار  روند.نشانهباید مطابق با ررایط زیر ن و غیره آبند   ، بستهاا  رو  آن و/یا نورته محصول

 ؛اا  رناسایی نام یا عالمت تجار  تودید کننده یا سایر روش -

 ؛اویت مدل محصول -

 درج عالمت استاندارد درصورت اخی پروانه کاربرد؛ -

 ؛دربضخامت  محدوده -

 .سال و افته تودید -
 بند  عرضه گردد.کد صورت این اطالعات ممکن است به -يادآوري
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 الف پیوست

 (الزامی)

 هاي ضد سرقت ببراي استفاده در در امنیتیهاي  قفل متعلقات الزامات

 
 مقدمه  9-الف

را به منظور  امنیتیاا   قفل متعیقات اا  اتصال برا  جانبی تزم برا  استحکام و روشاد امات  پیوستاین 

 روادر  دبارن 1بدر اا  داخل سییندراایی دارا   قفلاگر چنین  .دارد اا  ضد سرقت بیان می باستفاده در در

مربوط  اد اماتامچنین   .گردد نی  بیان می اجبار  وروراا اایی در مقابل  سییندردقی مربوط به حفاظت چنین 

آزمون اا   امچنین روش پیوستاین  نی  ج  این پیوست است.استحکام صفحه محافظ توپی در صورت نصب  به

کندسمطابق  بند  می رده  2تا  1اا   رده در اا را را مشخص و آن امنیتیقفل  متعیقاتبه کار برده رده در مورد 

  2-ادفو بند 2بند

باعث  و، است سییندراا  ساختار  خود  قفل که مربوط به ویژگی اا  سییندر از اا  حفاظت روش پیوستاین 

امچنین حفاظت  .گیرد در بر نمی را رود فرد بازدارتی میتوسط یا دستکار  و/کار  اف ایش مقاومت به سورا 

 اا  گیرد زیرا موقعیت را در بر نمی   مخصو  سخت رده اا  صفحهسمانند زبانه و مادگی ویژه برا  قفل اا  

یی بارد که مکن است خارج از فضاکه نیازمند چنین حفاظتی است مزبانه و مادگی اا   اا در قفل این ویژگی

 رود.  پورش داده می ،قفل تکه پالک یکتوسط 

توسط یک رکاف  واندت می سییندراین  ،در صفحه خارجی خود بارد  سییندرقفل امنیتی دارا   متعیقاتاگر 

پالک در ، دارد سییندرو تنها یک دقی کوچک در دورتادور محیط  است سییندرابعاد آن منطبق با ابعاد  که

 .رود حمایت تکه یک

فقط باید در مورد صفحه مبنا  ، این اد اماتتشکیل رده بارد قاب داخیی و  از صفحه مبنا تکه پالک یکاگر 

 اعمال گردد.
که  ضد سرقت  دربتنها یک جنبه از مقاومت کیی مجموعه  ورود اجبار در مقابل  دربقفل  متعیقاتمقاومت  -يادآوري

و چهارچوب آن در  بارتن دراا و نی  طرز کار گی بستو دوتاا و چفت قفل، ،درب چهارچوب و دربرو    صفحهرامل امچنین 

اایی رامل  برا برا  استفاده در چنین در امنیتیاا   قفل متعیقاتاا  مهم عمیکرد  جنبه پیوستبارد.این  میاست،  ساختمان

کامل را تعیین  درببررو  ام عمیکرد کیی مجموعه اا  دیگر که  جنبهرا با در نظر گرفتن  درب متعیقات می رود تا بتوان

 به طرز  مناسب  انتخاب کرد. ،کنند می

 

 

 

 
                                                 
1- Through-door cylinders 
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 الزامات 1-الف

 طراحی الزامات 9-1-الف

برا  اتصال صفحات داخیی و  بست بارد که و چفت ج  قفل ایمنی باید حداقل دارا  دو متعیقات 9-9-1-الف

ا  بارد که پس از متصل  گونههاا باید ب بستو اا و چفت طراحی صفحه .عبور کنند دربخارجی به یکدیگر از 

 اا نتوانند بدون دسترسی به صفحه داخیی، از صفحه خارجی جدا روند. وبست ، چفتدربردن به 
اا با  زبانه موقعیت ایناا  اتصال دانده از قاب قفل رد روند باید اطمینان حاصل کرد که  اگر تزم بارد که زبانه

 .رته بارنددا مطابقت در قادب قفل، اا آنمربوط به  اا  رکاف

 

 ،متعیقات امنیتی ادعا رده برا  آن ردهرا بتوان با نیرویی کمتر از آنچه برا  قاب داخیی  زمانی که 1-9-1-الف

 مطابقت دارته بارد. پیوستاین  اد اماتاز جا در آورد ،صفحه مبنا باید با 

 

متصل  درببارد که به  اا اا یا زبانه دستگیره ،اا رامل اج ایی مانند اارم امنیتیقفل  متعیقاتاگر  9-9-1-الف

قفل است آن را  دربتثبیت رده بارد و نتوان وقتی که  درببه  به عنوان ضربه گیر صفحه قفل  د یانرده بار

  9-9-9-و ادف 1-9-9-اا  ادف آزموناین قطعات باید در طی  ،جدا کرد قسمت بیرونی درببه آسانی از 

 د.نمقاومت تزم را دارته بار

 

 يعملکرد الزامات 1-1-الف

 استحکام صفحه 9-1-1-الف

گیر   ه در مرک  چرخش کیید اندازهوارد انحراف ایجادرده بر اثر بار  اارمی اا  قفل صفحهو  سییندردر مورد 

 تجاوز کند. mm3 از سییندر کنباید بدون وجود ی ،رود آزمون می 3-3-رود و زمانی که مطابق با بند ادف می

 

 اه وبست چفتاجزاي استحکام  1-1-1-الف

  تجاوز کند.  mm9 از رود تغییر رکل نباید آزمون می 2-3-ی که مطابق با بند ادفانگام

 

 اومت به حمله از طريق سوراخکاري مق 9-1-1-الف

مته نباید در زمان معین رده به داخل  ،رود می آزمون 3-3-ادفمطابق با بند  امنیتیقفل  متعیقاتوقتی که 

توصیه  ،صفحه خارجی را به طور  کامل پورش  نداد ناحیه کار  حفاظت سورا  ناحیهکه . در جایی نفوذ کند

بارد که بیشترین  متعیقاتمطابق با نواحی از قفل یا نقاط اتصال  ،که باید حفاظت رود ا  ناحیهرود  می

mmباید  3و9  اا  ردهکار  برا   پییر  را دارند. حداقل ناحیه حفاظت سورا  آسیب
ام  2ردهو برا   1399 2

 باید کل سطح خارجی محافظت رود.

 گردد. اعمال نمی 1 امنیتی ردهدر مورد  اد اماتاین  
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1حداقل سختی  رده ، کار سخت مواد تجربه نشان داده است که برا  -يادآوري
HRC 69 و عمق سختی   mm 3/9   برا

 تزم است.اطمینان از محافظت،

 

 1غارمقاومت به حمله از طريق مُ 4-1-1-الف

بست امچنان به و چفت ج  توسط دو باید حداقل،  6-3-ادفبند  مطابق آزمونصفحه داخیی و خارجی انگام 

 یکدیگر متصل باقی بماند و کندن صفحه خارجی بدون دسترسی به صفحه داخیی نباید امکان پییر بارد.

 

 براي استحکام صفحه محافظ توپی)در صورت نصب( اضافی الزامات 5-1-1-الف

ترک بردارد ادف -3-3 بند با مطابق آزموندارا  صفحه محافظ توپی بارد نباید در طی  امنیتیقفل  متعیقاتاگر 

 بردارت. تکه پالک یکا  که بتوان آن را از  یا تغییر رکل داد به گونه

 به کار گرفته نمی رود. 1 امنیتی ردهبرا    اد اماتاین 

 

 آزمونروش هاي  9-الف

 آزمونمترهاي اراپ 9-9-الف

آورده رده است امنیتیاا   قفل متعیقاتبرا   آزموناا  اصیی خالصه پارمتر  1-ادفدر جدول 

                                                 
1- Hardness Rockwell C 
2- Chisel 
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 هاي ضد سرقت بجهت استفاده در در امنیتیهاي  قفل متعلقات پارامترهاي -9-جدول الف

 آزمون بند فرعی شکل شرح هاي کاربري مختلف معیار پذيرش رده

 9هرد 1ه رد 9ه رد 4ه رد

 9-الف 1-9-ادف - اد امات طراحی بیی بیی بیی بیی

 
kN99 

mm 3 

 
 kN13 

mm 3 

 
kN 19 

mm 3 

 
kN 3 
mm 3 

 استحکام صفحه

 : N 39نیرو   -

 :بیشترین انحراف -

 19 -ب

 

 

/      1-9-9-ادف

 3-3-ادف

 

 1-الف

 

 

 
 

kN 39 

N 399 

mm 9 

 
 

kN 99 

N 399 

mm 9 

 
 

kN 13 

N 399 

mm 9 

 
 

kN 19 

N 399 

mm 9 

 اا وبست چفت اج ا  استحکام

% نیرو   -
5

0


  : 

 : N 39بار اودیه  -

 :بیشترین تغییر رکل -

/     9-9-9-ادف 11 -ب

 2-3-ادف
 9 -الف

 

 
min 3  

N399 

 
min 3  

N999 

 
s 39  

N999 

 
 خیر
 خیر

 کار  مقاومت در برابر سورا 

 مدت آزمون -

%  محور  نیرو  -
5

0


 : 

 

- 
 

 

 /3-9-9-ادف

 3-3-ادف

 

 4-الف

 

 

1،9،3،2،3 

1،9،3،2 

* 

19 

 

1،3،2 

1،9،2 

* 

6 

 

1،9 

1،9 

* 

3 

  

 خیر
 خیر
* 

 خیر

 مقاومت در برابر مغار

 اا  ضربه صفحات طویل: موقعیت -

 ه:تااا  ضربه صفحات کو موقعیت -

  9-6-3-سمطابق بند ادفقاب محافظ بیرونی -

 تعداد ضربات آونگ -

 

 19 -ب

 13 -ب

 12 -ب

 13 -ب

 /2-9-9-ادف

 6-3-ادف
 5-الف

 

kN 99 

 

 

kN 13 

 

 

kN 19 

 

 

 خیر

 

 سدر صورت نصب استحکام صفحه محافظ توپی

نیرو   -
 3 

9
  : 

 /3-9-9-ادف 16-ب

 3-3-ادف
 6-الف

 9-6-3-* مناسب برا  طراحی و جهت بند ادف
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 ( 9-الف آزمونهاي اولیه )بررسی 1-9-الف

 .دنبررسی رو 1-9-ادفاا باید از دحاظ انطباق با بند  عمیکرد، نمونهاا   آزمونقبل از آغاز 

  

 ( 1-الف)آزمون استحکام صفحه   9-9-الف

 .بارد 1-9-9-ادفبند  با استحکام صفحه باید مطابق

   جدول با مطابقبرا  این منظور رود. استفاده  سکشش  آزمون دستگاه استحکام صفحه باید از یک آزمونبرا  

به طور آاسته و پیوسته توسط یک مییه فوتد  به طول  S39 در طیو  ± N39نیرویی در محدوده  باید  1-ادف

mm عرضا  به  از صفحه داخیی عبور کرده و بر صفحه فوتد  سخت رده مییهاین . کرد اعمال  12 ± 1س        

 mm طول  ،99 ± 1س mm 
 3 

9
  19-سمطابق رکل بمی رودوارد  mm19 و ضخامت199

 .رود گیر  و ثبت خط نیرو  اعمال رده اندازهرو   انحراف

خش چر نیرو باید در خط محور   ،دناا  اارمی استفاده رو یا قفل سییندرقرار است با  اایی که برا  صفحه

نیرو باید به نقطه بینابینی  ،کرد معینتوان  نمیاایی که مرک  چرخش کیید را  برا  صفحه .رود اعمالکیید 

 .و بیشترین فاصیه اعمال رود اتصال داندهاا   پیچ

 mm اا باید با صفحات داخیی با سوراخی به قطرآزمون
 1 

9
 mm 199مناسب است آزمونکه برا  صفحه مورد، 

 انجام پییرد.

 

 ( 9-الف)آزمون ها وبست چفت اجزاي استحکام 4-9-الف

 بارند. 9-9-9-ادفبا بند  مطابق اا باید بستو چفتاج ا  

از سدار روکش، چوب استفاده کرد  سکشش  آزمون دستگاهباید از یک  اا، بست و استحکام چفت آزمونبرا  انجام 

  بین صفحات ا  با کیفیت مشابه ماده    یا2-9بندساستاندارد مطابق  12روکش، II/IIکیفیت  ،IF20 نوع چسبنده 

این دو صفحه گیرد.  است، قرار می نشان داده رده 11-مطابق آنچه که در رکل ب امنیتیو صفحات  1رکابی

 کشش وصل می روند. آزموناا  ثابت و متحرک دستگاه  رکابی فوتد  ار کدام به فک

گیر  و  اا باید اندازه و فاصیه بین رکابی را باید اعمال کرد  399 ± 39سNپیش بار  معادل آزمونبرا  انجام 

به طور آاسته و پیوسته با دامنه انحراف % باید 1-ادفجدول  با حداکثر نیرو مطابقثبت رود. 
 3 

9
 S 39طیدر 

 S]اعمال گردد این نیرو باید به مدت 
 19 

9
 S69]  ادامه دارته بارد و پس از آن باید بهNکااش   399 ± 39س

                                                 
1- Platen pletes 
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گیر  و ثبت  خط نیرو  اعمال رده اندازهد.تغییر رکل بر گیر  رو اا باید مجدداً اندازه یابد و فاصیه بین رکابی

 .رود

و  ترین قسمت صفحه و سپس به قسمت دیگر به انتهایی تا حد امکانابتدا در  رده باید مشخص آزموناا   نیرو

انتها است یک  آزمون تنها نیاز به ،یکسان بارند  بستو چفت اردو .وقتیروند پشت سر ام اعمال به صورت

 . 11-مطابق رکل بس

 

 (4-الف آزمونکاري ) مقاومت به حمله بر اثر سوراخ 5-9-الف

 رود. کار  مقاوم به حمیه از طریق سورا  3-9-9-ادفبند  با باید مطابق امنیتیقفل  متعیقات

   ن بایدآو سرعت بدون بار  W399  تا W399 کار  باید بین سورا  دستگاهکار  ،توان  سورا  آزمونبرا  

r/min
 استاندارد با مطابقبات  عترسفوتد   mm 6برا  این منظور باید از یک مته .بارد r/min 399 ادی 399 1

 Nتحت یک نیرو  محور    3-9بندس
 19 

9
  Nو نیرو  محور 3و 9 امنیتیاا   ردهبرا    999 ± 19س ،         

N 
 19 

9
  Nاستفاده کرد.  2امنیتی رده  برا  399 ± 13س 

 ردهکار  برا   زمان سورا  .کننده است آزمون دار کار  به صالحدید فرد صالحیت انتخاب نقطه برا  سورا 

 S] ،9امنیتی
 3 

9
 S39]  3امنیتی ردهبرا، [S 

 3 

9
 min3]  2 امنیتی ردهو برا  ،[S 

 3 

9
 min3]  .است                                                

را می توان از نظر انطباق با  امنیتیدر بات ،صفحه ررح داده رده کار   سورا  آزمونبه عنوان جایگ ینی برا  

ررط که اگر نتایج به دست آمده مطابق  با این بررسی کرد  3-9-9-ادفسختی و عمق سختی طبق بند  اد امات

 توان انجام نداد.  کار  را می و یا باتتر از اد امات بود، آزمون سورا 

 مال نمی رود.اع 1امنیتی  ردهبرا   آزموناین 

 

 (5-الف آزمونمقاومت به حمله با مغار ) 6-9-الف

 ( 95-و ب94-، ب99-، ب91-هاي ب مطابق شکل)آزموندستگاه   9-6-9-الف

 آونگ  9-9-6-9-الف

بین محور بیبرینگ و مرک  خط  طول که  رود نصب می ،توپی محافظ رده محکمبه محور یک بیبرینگ  آونگ

 دربا رافت افقی خود  آونگا  بارد که وقتی  گونهباید به آونگجرم . است  1999 ± 3س mm آونگاین ثقل 

 منتج رود.  6 ± 1/9س Kgبار استاتیکی رو به پایین ایستاده است ±1°زاویه 

                                                 
1- Round Per Minute 
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دارتن بازو  آونگ تحت یک موقعیت عمود س نگه
 1 

9
پییر بارد که آونگ را بتوان به  صورتی امکان   باید به

ا  قرار داده  گونه. مغار بهکرد تا آونگ تحت جرم خود سقوط کرده و به سر مغار برخورد کندصورت دستی آزاد 

رود که رفت  رده که در مرک  ثقل آونگ بارد و نوک آن در ارتفاعی واقع رده که اودین تماس زمانی حاصل 

 به صورت افقی بارد.  ±1°آونگ در موقعیت

              که از یک ارتفاع ،راانمابه عنوان  Kg 6یک وزنه  مغار را به وسییه توان یک به عنوان روش جایگ ین می

  mm 1999کند به صورت متحرک درآورد. سقوط آزاد می 
 

  آزمونبلوک  گاه تکیه 1 -9-6-9-الف

که بتواند بیوک  بارد به نحو  چسبیده آزمونو محکم به قاعده دستگاه  باید فوتد  بارد، آزمونگاه بیوک  تکیه

اا   ااد .ارتفاع اا  عمود  جهت ادایت مغار، حمایت کند آزمون با ااد   اا به وسییه انتقال نمونه را آزمون

را  د. بیوک حمایتینگیر  نکن جیو آزمونتحت  تکه پالک یکنفوذ مغار  به داخل  از ا  بارد که مغار باید به گونه

فاصیه دارته  بارد و بتواند حرکت   1999 ± 3س mm آونگکه مغار از محور چرخش  رودباید طور  مستقر 

            و  13-آنچه در ارکال ب مطابق تکه پالک یکطور  که مغار بتواند برا  ضربه زدن  به  جانبی دارته بارد،

 راستا رود.  اماست، نشان داده رده 12-ب
 

  مغارها آزمونبلوک   9-9-6-9-الف
مطابق  12روکش،  6-9بندس با استاندارد مطابق 1ردهبنده ساز نوع چس دار روکشباید از جنس چوب  آزمونبیوک  

ابعاد س با یا کیفیتی مشابه،  2-9بندساستاندارد 
 9

9
 mm29    mm 399 ± 3س    mm این  .بارد  199 ± 3س

در  ،است نشان داده رده 12-و ب 13-مطابق آنچه در ارکال ب نآبارد که از داخل  اایی کانالبیوک باید دارا  

 1یا خاراا تکه پالک یکبتواند به ار دو دبه ا  بارد که مغار  باید به گونه اا کانالموقعیت این  و دنآورده رده بار

اا باید به خط  این کانال ،سییندرمحور و/یا  ،متعیقات ااموقعیت خاردر  چفت وبست اا ضربه ب ند. زبانه برا 

 را طی کند. آزمونباید عمق  کامل بیوک  اا کانال.در جااا  دیگر این دست پیدا کنند تکه پالک یکمرک   

بارتتد.  HRC 33تتتا HRC 39بتتا ستتختیرتتونده بایتتد از جتتنس فتتوتد ختتود ستتخت  مغاراتتا  متتورد استتتفاده

دارا  عتتترض                  بارتتتد. ابعتتتاد پرداختتتته رتتتده مغاراتتتا بایتتتد       69 ± 1س°زاویتتته نتتتیش مغاراتتتا بایتتتد   

mmو ضخامت19 ± 1س   mm 13-مطابق رکل بس   بارند3 ± 1/9س  . 

 

 

 

 
                                                 
1-Lugs 
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 آزمونروش  1-6-9-الف

 در برابر حمیه با مغار مقاوم بارند.2 -9-9-ادف بق بنداطم اا  پشتی باید صفحه

جهتتت  2امنیتتتی  ردهاستتتفاده کتترد. بتترا  مغتتار  دو وستته بتته ترتیتتب از بایتتد 3و 9امنیتتتی  رده آزمتتونبتترا  

 رود. بیند از پنج مغار استفاده می تکه پالک یککوتاه از چهار و  تکه پالک یک

 

 1امنیتی  رده -الف

 9و1  در موقعیتت درپتی   بته صتورت پتی   دو مغتار   : mm999بینتد سبتا مجمتوع طتول بتیش از      تکه پالک یک -1

 ؛رانده رودبه طرف پایین  آونگبا سه ضربه اا  آنار کدام از   ،درووارد  13-ب رکل

  در موقعیتتت درپتتی بتته صتتورت پتتیدو مغتتار  : mm999کوتتتاه سبتتا مجمتتوع طتتول کمتتتر از تکتته پتتالک یتتک -9

 .رانده رودبه طرف پایین  آونگبا سه ضربه اا  آنار کدام از  رود،وارد  12-ب رکل9و1

 

 9امنیتی  رده -ب

، 1در موقعیتت   درپتی  بته صتورت پتی   سته مغتار    : mm999 بیند سبتا مجمتوع طتول بتیش از     تکه پالک یک -1

 .رانده رودبه طرف پایین  آونگبا رش ضربه اا  آنار کدام از  ،درووارد  13-برکل 2و3

، 1در موقعیتت   درپتی  بته صتورت پتی   سته مغتار    : mm 999 بیند سبا مجمتوع طتول بتیش از    تکه پالک یک -9

 .رانده رودبه طرف پایین  آونگبا رش ضربه اا  آند. ار کدام از رووارد  13-برکل  2و9

 

 4امنیتی  رده -پ

، 1  در موقعیتت  درپتی  بته صتورت پتی   پتنج مغتار   : mm999بینتدسبا مجمتوع طتول بتیش از     تکته  پالک یتک  -1

 .رانده رودبه طرف پایین  آونگبا دوازده ضربه اا  آند .  ار کدام از رووارد  13-برکل  3و2، 3، 9

در  درپتتی بتته صتتورت پتتی چهتتار مغتتار  : mm 999 کوتاهسبتتا مجمتتوع طتتول کمتتتر از  تکتته پتتالک یتتک -9

رانتده  بته طترف پتایین     آونتگ بتا دوازده ضتربه    اتا  آند. اتر کتدام از   رتو وارد  12-ب رکل 2و3، 9، 1موقعیت

 .رود

اتا  دقیتق    موقعیتت در  اتا مغاراز  انبتتو ن رتود کته   آممکتن استت متانع از     باا  امنیتتی در  طراحی صفحه

خانته آزمتون بایتد در متورد جتایی کته بته کتار          متوارد   درچنتین  خود که در بات ارتاره رتده استتفاده کترد.    

اتا   و مغاراتا را در زبانته   نتد عمتل ک  9-6-3-اماننتد روش بنتد ادتف    برده روند تصمیم بگیرد و تتا حتد امکتان   

 . به کار بردترین نقاط صفحه  و ضعیف

 استفاده رود. 1امنیتی  ردهنباید در مورد  آزموناین 
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 (6-الف آزمون ()استحکام صفحه محافظ توپی)درصورت نصب 8-9-الف

 بارد. 3-9-9-ادفصفحه محافظ توپی باید مطابق بند 

نشان داده  16-برکل  در که در صورت استفاده از صفحه محافظ توپی ، این صفحه باید توسط اب ار 

 در معرض یک نیرو قرار گیرد.  است، رده

و امچنین  به صورت عمود  بر صفحه محافظ توپی اعمال رود  فشارس آزموناین نیرو باید توسط یک دستگاه 

به سورا  کیید رو  صفحه  وسییهمناسب جهت ادایت متمرک   اا  ااد فشار باید دارا   آزموندستگاه 

 محدوده انحراف با 1-ادفرده در جدول  مشخصمحافظ توپی بارد. این نیرو باید به آرامی تا مقدار مناسب 

%
 3

9
 S]و به مدت   اف ایش یابد

 19 

9
 S69] بردارته رود. بدون ضربهحفظ رود و سپس 

 استفاده رود. 1امنیتی  ردهنباید در مورد  آزموناین 

 

 بندي رده 4-الف

مطابق با بند قفل امنیتی باید با توجه به نیرواا  اعمال رده  متعیقات 2رده در بند  مشخص بند  ردهمطابق 

 بند   گردد. طبقه 2تا1اا  امنیتی  ردهدر  9-بند ادف اد اماتو 3-ادف

 

 گذارينشانه 5-الف

بند  حداقل و  رو  سطح خارجی یا بسته گیار  برچسببارد و در  3بند  مطابق باقفل امنیتی باید  متعیقات

 که برا  این نوع قفل مناسب است باید عنوان گردد. دربحداکثر ضخامت 
باید انواع مناسب  بند  رو  سطح خارجی یا بسته گیار  برچسب ، در متعیقاتقفل در  سییندردر صورت استفاده از  -يادآوري

  کر رود. ذکر رود، امچنین محدوده ابعاد مناسب نی  باید ذ

 

 هاي  نصب راهنمايی 6-الف

باید  استند کار  سورا ادگو  و یک نمودار  روش نصب و  تصویر رامل توضیحات که ب اا  نص راانمایی

 د.نموجود بار

نصب باید توصیه گردد که  اا  ادعمل در دستور سییندر محافظت ازبرا   تکه پالک یکدر صورت استفاده از 

سیا صفحه مبنا  بات ن ند. این  تکه پالک یکاز سطح خارجی  mm3 باید طور  انتخاب گردد که بیش از  سییندر

کااش  آن به منظور رکستن یا چرخاندن سییندرباعث می رود که در استفاده از وسییه برا  کندن  اد امات

 یابد.
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 هاي آزمون تصاوير دستگاه

 
 mmابعاد به 

 
 راهنما راهنما

 دستگیره محور  -1 بیوک آزمون -1

 دستگیره خارج از مرک  -9 تکه پالک یک -9

 گرددستگیره  -3 صفحه واکنش ثابت -3

 گرددستگیره وارد کردن از طریق  -2 دستگیره اارمی -2

  محور-3

  تعیین رده توسط تودید کنندهحداقل درگیر  مجاز به وسییه طراحی یا  -6

 91آزمون  -الف          دستگاه آزمون -ب

 
 گشتاور چرخشی استحکامآزمون  -9-ب-شکل
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 mmابعاد به 

 

 
 راهنما  راهنما

 بیوک آزمون -1 گاه مارین تکیه -3 بیوک نصب رده ثابت -1

 mm13سورا  با قطر  -9 زین ثابت -6 اب ار اتصال دانده دستگیره -9

  دغ نده متحرک پیچی -3 کابل -3

   یر گ دستگاه اندازه -2

 هاي استحکام محوري دستگاه آزمون براي آزمون 9-شکل ب

 

  آزمون بلوک زبانه و مادگیجزيیات  1-5-شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

  
 mmابعاد به 

 
 مواد کمیت اندازه شرح قسمت

 آدومینیم 1 ∅ 119 3 قرقره 1

 فوتد 3M 1   2 1نصبپیچ  9

 فوتد 1 ∅ 31 12 مبدل با سورا  مربعی 3

 فوتد 2M 6   6 ا  پیچ خ ینه 2

 قرقره آلومینیمی براي استفاده با دستگاه آزمون تحمل -4-شکل ب

 

 
 

 

 

 

                                                 
1- Grub screw 
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 جزئیات شکاف سراسرس زبانه – 5-شکل ب
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 mmابعاد به 

 
    

 "P "نیرو  روبه خارج 3  راهنما

 آزمونبیوک  6 ران خار پیش 1

 اعمال نیرو وسییه 3 دستگیرهنیرو  بازگرداننده  9

 "L"نیرو  به سمت پایین mm 19 3فوتد  با قطر  کننده متوقف 3

 "L"آزموناعمال نیرو   وسییه 2 دستگیره اارمی 2

 هاي تحمل دستگاه آزمون براي آزمون -6-شکل ب
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 mmابعاد به 

 
 مواد کمیت اندازه شرح و يادداشت قسمت

 آدومینیم 1 ∅ 119 19 قرره 1

 فوتد 1 ∅ 3    ∅99 حیقه فاصیه گیار 9

  1 3   99    3 بیبرینگ توپی 3

 فوتد 9 ∅ 99 1 گیره مدور 2

 فوتد 1 ∅ 3    ∅92 محور 3

 فوتد 6M 1   99 سر رش ضیعی با سنجاق 6

 فوتد فوتد 1 13   12    32 9 حامل 3

 

 تحملبراي دستگاه آزمون قرقره وزنی مورد استفاده  -8-شکل ب
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 mmابعاد به 

 
 

  راهنما  راهنما

 دستگیره اارمی  اا  در حال استراحت موقعیت 

 دستگیره  پس از چرخش موقعیت 

 گیري لقی اندازه -7-شکل ب
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 mmابعاد به 

 

 
 

 راهنما

 بالک آزمون -1

 دستگیره اارمی ثابت -9

 دستگیره -3

 مییه ثابت -2

 دار آزاد زاويهبررسی حرکت  -1 -شکل ب
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 mmابعاد به 

 
 راهنما

 mm طول     12 1س mm صفحه با ابعادسضخامت -2
 3

9
 mm 199   mm 12 1س   

 صفحه بیرونی -3  12 1سmmمییه با قطر -1

  صفحه داخیی -9

  خط مرک  سمحور   چرخش کیید  -3

 سیلندرآزمون استحکام صفحه قفل  -90 -شکل ب
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 mmابعاد به 

 
 راهنما

 فک متحرک -1

 صفحه بیرونی -9

  *صفحه فوتد  -3

   یا کیفیت مشابه  2-9بند سمطابق استاندارد دار روکش IF 20 ||/|| 19  س نوع اتصادی * دار روکشچوب  -2

 صفحه داخیی -3

 فک ثابت -6
 بارد درب اا  رویی سطحباید مطابق با  * 

 ها ها و بست چفتآزمون استحکام  -99 -شکل ب
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 mmابعاد به 

 
  

 :راهنما

 Kg 6آونگ با جرم  -1

 مغار -9

 دیواره -3

 راانما  مغار -2

 اا  توپی بیبرینگ -3

 دار روکشبیوک آزمون از جنس چوب  -6

 آزمونگاه بیوک  تکیه -3

 کف / زمین سفت -3

 مغار با دستگاه آزمون حمله  -91 -شکل ب
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 mmابعاد به 

 
 

 راهنما

 مغار -1

 صفحه داخیی -9

 آزمونبیوک  -3

 اا  مربوط به مغاراا  رکاف -2

 صفحه بیرونی -3

 مغار با طويل براي حمله تکه پالک يک آزمونبلوک  -ب -99شکل 
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 mmابعاد به 

 

 
 راهنما

 مغار -1

 صفحه داخیی -9

 بیوک آزمون -3

 اا اا  مربوط به مغار رکاف -2

  رکاف داخیی -3

 مغار با کوتاه براي حمله تکه پالک يکبلوک آزمون  -94 -ب شکل
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 mmابعاد به 

 
 

 مغار -95 -شکل ب
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 mmابعاد به 

 
 راهنما

 اب ار  -1

 صفحه داخیی  -9

 صفحه بیرونی -3

  سییندرپورش محافظ  -2

 آزمون استحکام کششی صفحه محافظ توپی -96-شکل ب
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 پ پیوست

 )الزامی(

 دود مهار هاي بهاي در مجموعهبراي استفاده در اي   زبانه تک  قفل قفل و متعلقات الزامات

 آتش ضدو 
 

 کلیات9-پ

 آتشو ضد دود مهاراا   بدربرا  استفاده در ا   زبانه تک  قفلقفل و  متعیقاتفقط در مورد  پیوستاین  اد امات

کند. در بعضی کشوراا   اا  مختیف فرق می در کشوراا  بدر آتشو ضددود  مهار متعیقاترود . ویژگی  به کار می

. در دنرو آتت تکمیل می یراق با که است 1ارچوب آنهبا چ درببخشی از قسمت  ضدآتشو دود  مهارتجهی ات 

د. نگرد  نصب می ،د و در محلنآتت به صورت جداگانه تودید می رو حادی که در کشور اا  دیگر در و یراق

مسؤل انطباق افراد  بهتر است این تجهی ات متفاوت است. اد اماتمقررات میی ساخت و ساز نی  برا  

  را برا  موقعیت خود انتخاب کنند. ردهبا مقررات بومی بهترین  درباا   مجموعه
   [3]مطابق استاندارد بند -يادآوري

 

 Dو  A ،B ،C هاي رده: ضدآتشو دود  مهاربندي تجهیزات  رده  1-پ

اا   ببرا  استفاده در در اا  میکور ردهدر ا   زبانه تک  قفلقفل و  متعیقاتجهت نشان دادن مناسب بودن 

 قبول است. این مدارک باید موارد زیر را در بر دارته بارند: نیاز به مدارک مستند قابل  ضدآتشو دود  مهار

   3-9  یا س6-9 ، س3-9اا  س بند اا  اا  موجود از نظر انطباق با استاندارد آزمونگ ارش  -

اا بر  سبه عنوان مثال آزمونقابل استفاده آزمون اا  معتبر بر اساس گ ارش موسسه آزمونارزیابی توسط یک  -

 اساس طراحی و مواد .

اا  نصب مورد استفاده امراه با ج ییات مربوط به مواد اضافی تزم جهت  روشمستندات رود  توصیه می

 عمیکرد مورد نظر در انگام آزمون را نشان داند. یابی به دست

باید به صتورت گرواتی کته در آن اجت ا      دود مهارو  ضدآتش اا  باا  اارمی در و دستگیرهدستگیره  متعیقات

 درب، بارند. اج ا  سازنده مجموعه دستگیره اارمی رود میکننده با یکدیگر منطبق  سازنده باید به وسییه تودید

وابسته به یکدیگر، قابل رناسایی بارندسبه عنوان مثال به وسییه یتک فهرستت رتامل     اا  سمتق باید به صورت

 اا  نصب و غیره .  اا، دستورادعمل قسمت

 

 

 

                                                 
1- Doorsets 
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  ضدآتش و دود مهارهاي  براستفاده د جهت مناسب موارد بندي رده -9-پ جدول

اا  ویژه به  مشخصه مواد / نقطه ذوب مناسب بودن رده

 1999℃  نقطه ذوب 

 مدرک

امراه با آزمون  استاندارد

در بند  چرخه

 3-2-پ

 استاندارد

  3-9بندس

 ارزیابی

 
0 

 

- 
برا  استفاده در 

و دود  مهاراا   بدر

سرقت ایچ گونه کارایی 

 مشخص نشده

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
A 

 
A1 

 

قابل استفاده برا  

 دود مهاراا   بدر

 

℃399 > 

 

- 

 استاندارد

  3-9بندس

 

 بیی

 بیی - -  399℃
 

 
B 

 

 
B1 

 

قابل استفاده برا  

 دود مهاراا   بدر

 

℃1999 > 
 

- 

 اا استاندارد

  3-9بندس

  6-9بندس

 

 بیی

 بیی - -  1999℃
 

 
C 

 

 
C1 

 

قابل استفاده برا  

 دود مهاراا   بدر

 

 

℃1999 > 

پالک  آتشضد تیه

قاب محافظ /تکه یک

،پورش سورا  بیرونی

 کیید

اا  استاندارد

  3-9بندس

  6-9بندس

 

 

 بیی

 

 
D 

 

 
D1 

 

 

قابل استفاده برا  

 دود مهاراا   بدر

 

 

 

℃1999 > 

پالک  آتشضد تیه

قاب محافظ /تکه یک

،پورش سورا  بیرونی

کیید و مغ ه فوتد  

/ اارمی دستگیره

 گیرهدست

 

 

- 

 

 

 بیی

 

 ستتاندارد ابتا  امراه با گیارش آزمون مطتابق   را 399℃با نقطه ذوب کمتر از  مواد از ساخته رده درب متعیقات

دود قابتل   مهاریا ارزیابی صورت گرفته توسط یک موسسه آزمون معتبر که براساس گیارش آزمون     و3-9بندس

  . کرد بند  رده A ردهتوان در  می ،کاربرد بارد را

  .بند  کرد رده A ردهتوان در  می را  399℃با نقطه ذوب بیشتر یا برابر  مواد از ساخته رده درب متعیقات

 ستتاندارد ام رود نیاز  به گیارش آزمون مطتابق بتا ا  جدر صورتی که ارزیابی توسط یک موسسه آزمون معتبر ان 

    نیست3-9بندس
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اا  استانداردامراه با گیارش آزمون مطابق با  1999℃با نقطه ذوب کمتر از  مواد از ساخته رده درب متعیقات

   ویا ارزیابی صورت گرفته توسط یک موسسه آزمون معتبر که براستاس گتیارش آزمتون    6-9  و س3-9بنداا  س

 .کرد بند  رده B ردهتوان در  می ،دود قابل کاربرد بارد را مهار

در  بند  کترد.  رده B ردهرا می توان در  1999 ℃با نقطه ذوب بیشتر یا برابر  مواد از ساخته رده درب متعیقات

 استتاندارد ام رود نیتاز  بته گتیارش آزمتون مطتابق بتا       جصورتی که ارزیابی توسط یک موسسه آزمون معتبر ان

 نیست.  6-9  و س3-9بنداا  س

، پورتش ستورا    قاب محتافظ بیرونتی  که در  1999 ℃با نقطه ذوب کمتر از  مواد از ساخته رده درب متعیقات

بند  کرد. در صورتی که  رده C ردهتوان در  نیست را می ضدآتشو مغ   دستگیره آن  دارد ضدآتش تیهید  یک

ارزیابی توسط یک موسسه آزمون معتبر و به عنوان مثال بر اساس طراحی و مواد انجام رود نیتاز  بته گتیارش    

 نیست.  6-9  و س3-9بنداا  س استانداردآزمون مطابق با 

قاب محافظ دستگیره،  ضدآتش تیهبا سمغ     1999 ℃با نقطه ذوب کمتر از  مواد از ساخته رده درب متعیقات

مطابق بارد و یک موسسه  3-پبند اد امات  با و پورش سورا  کیید در صورتی که دوتکه،تکه پالک یک، بیرونی

  ، 6-9  و س3-9بنداا  س استانداردآزمون معتبر ام ارزیابی ارایه داده بارد، بدون نیاز به گیارش آزمون منطبق 

 بند  کرد. رده C ردهتوان در  را می

 

 ضدآتشبا مغزي  آتشبه  مقاوم D رده بندي ردهبراي  اضافی الزامات 9-پ

بارند. طور   ضدآتشباید دارا  یک مغ    1999 ℃با نقطه ذوب کمتر از  مواد از ساخته رده درب متعیقات

       دستگیره به طول که پس از آتش سوز  نی  این مغ   امچنان به محور متصل بماند. این مغ   باید در

mm39 جا ساز  رود . مغ   فوتد  باید دارا  مقطعی به عرض حداقل  mm 3/2 ارتفاع mm 2لویا دارا  مد 

 بارد. Wtmin 1متناظر مقطع

بین  کشش احتمادی اتصال مقاوم به آتشو مقاوم به نیرو  محور  بارد. حتی پس از ن اارم باید گردا یاطاقان

 یا تکه پالک یک سورا  کییداا  باز در. باقی بماندباید  دوتکه یا تکه پالک یک  دستگیره اارمی و صفحه مبنا

اا  خود عمل کننده سورا  کیید پورانده رود تا مانع از  باید در ار دو طرف با پورش  محافظ بیرونی اا   قاب

بارد . برا   1999 ℃ اا  سورا  کیید باید از جنس مواد  با نقطه ذوب برابر یا بیشتر از رود. پورش آتشعبور 

ساخته رده بارد و پورش  329 ℃از مواد  با نقطه ذوب بیش از سییندر  در صورتی که  سییندراا   قفل

 نیاز  نیست.

اا   دستگیرهنصب کرد. برا   دربیک طرف  درثابت یا گردان را دستگیره می توان به جا  دستگیره یک 

 اا  ا ارمی قابل استفاده است. دستگیره اد اماتگردان نی  امان 
 مقررات میی باید در نظر گرفته روند. -يادآوري

 . ساخته روند 1999℃نقطه ذوب برابر یا بیش از ادر  باید از مواد  ب اا  تثبیت کننده

                                                 
1- Correspondig section modulus 
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اا  اارمی  در طراحی، دستگیرهاستفاده کرد که  در ررایطی توان رعاعی یا دو تکه را فقط میبا رکاف  محوراا

دستگیره اارمی قابل چرخش و ثابت مجه  رده بارندکه از طریق آن بتوان نیرواا  محور  و   به یاطاقان

 گشتاوراا را اعمال کرد. 

 

 ها آزمون 4-پ

 آتشمقاومت در برابر  9- 4-پ

موسسه مگر آنکه  تعیین رود   6-9  و س3-9بنداا  س استاندارد مطابق با آزمونباید از طریق  آتشمقاومت به 

ارزیابی را بدون  ،قرار گرفته است آزمونمعتبر بر اساس رباات کیفیت با محصول دیگر  که قبال مورد   آزمون

 ارایه داد. آزمونانجام 

 

 مهار دود 1-4-پ

معتبر بر  موسسه آزمونتعیین رود مگر آنکه   3-9بندس استاندارد مطابق با آزموندود باید از طریق  مهارعمیکرد 

ارایه  آزمونارزیابی را بدون انجام  ،قرار گرفته است آزموناساس رباات کیفیت با محصول دیگر  که قبال مورد 

 داد.

 

 D1و  A1 ،B1 ،C1هاي  ردهدوام و تحمل اصلی براي  -دربآزمون چرخه  9-4-پ

 کلیات 9-9-4-پ

اا  مهار دود و مقاوم به آتش باید آزمون دوام انجام گرفته  ببرا  دراا  اارمی  و دستگیرهدستگیره  متعیقات

 را با موفقیت پشت سر بگیارند. 9-3-2-پمطابق با بند  آزمون درببر رو  یک 

بار و 999999باید  دربنصب رود.  آزمون دربباید به  درببرا  انجام آزمون دوام ،مجموعه دستگیره اارمی 

به   بار 199999 1منفعل درب دستگیره دنگهاا   توسط دستگاه آزمون، تحت آزمون قرار گیردسبرا  مجموعه

آتت باز و پس از ار بار باز  سییه یراقبه و 39  °، آن را تا زاویه تقریبیدربوسییه قفل نکردن دستگیره اارمی 

  . بسته9بند دربکردن مجددا آن را با استفاده از یک 

اا   که در فاصیه درببه دستگیره اارمی  Nm39 بیشینه مقداردایمی با یک گشتاور  ، بایددرب برا  باز کردن

mm199  کند، اعمال کرد.  عمل می درباز نقطه چرخشی دستگیره اارمی  

 

 

 

 

                                                 
1- Passive  

2- Door closer 
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 آزمون درب 1-9-4-پ

است که ب رگترین ابعاد مجاز آن  Kg 999به وزن  درب صفحه رو آزمون اساسا یک سازه چهارچوب با  درب

ا  طراحی رود که بتوان  آزمون باید به گونه درب. منطقه قفل mm9199و ارتفاع  mm1199عبارتند از عرض 

و برا  آزمون کردن   ساخته رده دربیا مورد نیاز ربیه ساز  کردسادوار، ورقه فوتد   دربآن را با نوع 

نصب کرد.  دربکننده بر رو   اا را مطابق با مشخصات تودید توان آن می  درباا  دستگیره اارمی  مجموعه

مجه  رود و  ،زه و وزنهیا یک عامل  2اندازه  1-9آزمون ترجیحا باید به یک دربند مطابق با استاندارد بند  درب

به  نصب رود. 2-9مطابق با استاندارد بند  دربآزمون و دستگیره اارمی  دربامچنین یک قفل بر مجموعه 

آزمون باید  درببرخورد کند و  دربارچوب هبه چ m/s 3/9   19باید با سرعت % درب، دنگه  دربمحض بستن 

 عمل کند. دقیقهچرخه بر  19-19ار 

 

 تحمل اصلی 9-9-4-پ

باید اطمینان  اا  مهار دود و مقاوم به آتش بمربوط به در اا  اارمی و دستگیرهدستگیره  متعیقاتدر مورد 

 اا ترک و اا ایچ گونه آسیبی به رکل رکستگی  پس از آزمون دوام و عمییات دستگیره اارمیکسب کرد که 

   رود. پدیدار نمی

 .دستگیره اارمی نباید دق روندقطعات اتصادی مورد استفاده در مجموعه 

 دار  تودید کننده باید رعایت روند. اا  نگه دستورادعمل -يادآوري

 

  آزمونگزارش  5-پ

 بارد.  9-9بندس باید بر اساس استاندارد آزمونگ ارش 

مطرح رد آزمون و روش آزمون استفاده   [3اگر یک ورقه عمیکرد یراق آتت مطابق با استاندارد بند] -یادآور 

 رده باید در این استاندارد گنجانده روند.

 

 پايش داوطلبانه 6-پ

اا  مهار دود و مقاوم به آتش باید به وسییه یک  بو دستگیره اا  اارمی مربوط به دردستگیره  متعیقات

 و برنامه تایید کننده قرار گیرند. پایش داوطیبانهتحت یک سر  آزمایشگاه آزمون معتبر 
 د.رونمقررات میی باید رعایت  -يادآوري
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 تپیوست 

 (الزامی)

 نمودار گردش کار آزمون
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[1] EN 179, Building hardware — Emergency exit devices operated by a lever handle or push 

pad, for use on escape routes — Requirements and test methods. 

[2] EN 14600, Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control 

characteristics - Requirements and classification. 

[3] prEN 16035, Hardware performance sheet (HPS) — Identification and summary of test 

evidence to facilitate the interchangeability of building hardware for application to fire 

resisting and smoke control doorsets and openable windows. 

 


