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  خدا به نام

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

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

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   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 رسمی س میی 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 دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
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 اا  پیشرفت

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

 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 اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 مراکت  و  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه  گتواای  صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

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

 اتا  آن 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   واسنجی کادیبراسیون س ، 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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 گفتاريشپ

اا  کمیسیوننویس آن در که پیش «روش آزمون - بارگیار  استاتیکی -اا با چارچوب کامل درب»استاندارد 

چهارصد و پنجاه و اشتمین اجالس  در تهیه و تدوین رده است و سازمان میی استاندارد ایران توسط مربوط

مورد تصویب  13/19/1329مور   اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهکمیته میی استاندارد 

استاندارد و تحقیقات  موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3اینک به استناد بند یک ماده  قرار گرفته است،

 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، 

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این اندارداا  میی ایران در مواستا

 نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، یه رود، انگام تجدیداستاندارداا ارا

 نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید

 

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

ISO 8269:1985  , Doorsets - Static loading test. 
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 روش آزمون -كی بارگذاري استاتي -ها با چارچوب كامل درب

 دامنه كاربرد هدف و  1

 بارگیار  استاتیکیتحت  کامل چارچوب با اادربرفتار  آزمون روش تعیینادف از تدوین این استاندارد، 

 است.

که به غیر از خود چارچوب درب،  محور  بازرو  دنگهاا  با چارچوب کامل با یک این استاندارد برا  درب

 اا  ثابتی ندارد، کاربرد دارد.قسمت

رود. به عنوان مثال، اد امات مربوط به استاتیکی اعمال می گیار بار ا  مقابلویژهدر این استاندارد اد امات 

  ضد سرقت بودن.

 الزامیمراجع   1

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

 رود.ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میبدی

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

اده اا ارجاع دتاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آننظر و اصالحیهرده است، امواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

 واژه نامه -اااا و پنجرهبدر، 11213میی ایران رماره  ندارداستا 1-1

 فياصطالحات و تعار 9

 .روده کار میب، 1-9بند  استاندارد مطابقرده  بیانف اصطالحات و تعاریدر این استاندارد 

 انجام آزموناصول  4

فحه فوتد  سییه یک صو نیرواا  فشار  عمود  و مواز  به ،یا امکان عبور یافتن ببه منظور بازکردن در

 .رودمی اعمال ب، در جهت باز ردن یا رو  چارچوب دربدر یا قالب رو  سطح دنگه

 وسايل 5

 بارد:آزمون رامل موارد به ررح زیر می وسایل

 ،اا  مختیفاا را در اندازهو چارچوب اابدر آن به وسییه توانکه می قابل تنظيم، آزمون پايه 5-1

ان حاصل رود بارد تا اطمین صیبباید به اندازه کافی این پایه . کرد سنصب  سوار رو  آنران مشابه با نصب

 . نگیارد آزمونا  رو  نتیجه اثر قابل مالحظه بر آن،آزمون در طول  دادهر   که ارگونه تغییر رکل
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 هاجک 5-1

برابر با ضخامت حداقل که  "d"متر و عرض مییی 199، به طول صلبصفحات فوالدي مستطيلی  5-9

 . کنید مراجعه 1رکل سبه بارد  بدنگه در

 
 صفحه فوالدي  -1شكل 

 مراجعه 9رکل  سبه رود.ن پیی رو  قفل یا چفت استفاده می، که به عنواصلبقالب فوالدي  5-4

 . کنید

 مترابعاد بر حسب مییی

 
 قالب فوالدي  -1شكل 

 جايیهگيري جاباندازه هايابزار 5-5

ن ارگونه وقفه ناری از تعیین مدت زما چنینامو  آزمون، برا  تعیین زمان زمان سنجدو  5-1

 رود.حوادث فنی به کار می

 روش انجام آزمون 1

 پایه، رو  ، در صورت نیاز یک بیوکوسییه یک اب ار ثابت کننده قابل تنظیمرا به بچارچوب در 1-1

، که اطمینان حاصل رود بارد ا باید به اندازه باا  چارچوب درصیبیت چفت و بستمحکم کنید.  آزمون

 .گیاردنمی  تاثیر آزمونبر نتایج 

 

 

 نیرواا  فشار  را به صورت زیر اعمال کنید: 1-1
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  انگامی 2-3مطابق بند   یا قالب س3-3سمطابق بند  مستطیییرا با استفاده از صفحه  F1نیرو   1-1-1

اایی وارد محلیا  محلدر  بدر رو  دبه دنگه ،مواز  یا عمود  و  سنیر در حادت مناسبی نیستکه صفحه 

 .مراجعه کنید  3رکل سبه . باردمیترین حادت خود نید که در ضعیفک

در  ،در صورت امکانیا   ،2سمطابق رکل  وارد کنید باا  آزاد دنگه دررا در گوره F2نیرو   1-1-1

 انجام داید.ناحیه ترین ن دیک

مطابق بند   مرک  اندسی صفحه س که ا  وارد کنیدرا در سطح ار یک از دوتاا به گونه F3نیرو   1-1-9

 انجام داید.  ناحیه ترین در ن دیک ،در صورت امکانیا  ،، رو  یکی از محوراا قرار گیرد3رکل  مطابق  3-3

سار کدام که  ، 2-3مطابق بند   یا قالب س3-3مطابق بند س را با استفاده از صفحه F4نیرو   1-1-4

یکی از محوراا   خودش،بسته وارد کنید و برا  وضعیت  بارد  در سطح قفل یا چفت، در وضعیت ترراحت

 د.یرا در نظر بگیر 6رکل  مطابقنشان داده رده 

به تدریج ار یک از نیرواا  فشار  را بدون وارد کردن روک و به آاستگی اف ایش داید تا در  1-9

 ب -3رکل و را به مدت یک دقیقه حفظ کنید. سبه برسد. این نیر حداکثرنیرو   یک دقیقه به مدت زمان

 . کنید مراجعه

 موارد زیر را یاددارت کنید: رده، برا  ار یک از نقاط اعمال آنو بعد از  آزموندر طول  1-4

 نیرو؛ -

 حداکثر؛تغییر رکل  -

 مانده؛تغییر رکل باقی -

 اا؛جاییهجاب -

 آسیب نهایی. -

 گزارش آزمون 7

 اطالعات زیر بارد: راملحداقل باید  آزمونگ ارش 

 ؛ایران  ارجاع به این استاندارد میی 7-1

     فتوصیو  ب و چارچوب آندر تکمیلمواد، نوع، ابعاد، رکل، ساخت و  ج ییات مرتبط با 7-1

 استفاده رده؛ آتتیراق

 و وضعیت اعمال ار کدام؛ F4و  F1 ،F2 ،F3نیرواا   7-9

 ، به امراه مشاادات مربوط به ماایت، موقعیت و ردت آسیب.آزمونآسیب ناری از  7-4
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 مترابعاد بر حسب مییی

 

 
 بار اعمالاز  قبل  -الف           بار اعمالبعد از   -ب           

 دقيقه      1به مدت                  
 یجايهگيري جاباندازه

 :راهنما

  3-3بند صفحه فوتد  سمطابق  1

 دوت 9

 اا  عمود  مجاور چارچوب درب دغاز سکناره 3

 دنگه درب 2

 جاییهجاب 3

  خورسبا کناره یراق  قطعه تراز کننده 6

 آزمون لبه لنگه درب - 9 شكل
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 مترابعاد بر حسب مییی

 
 ا:راهنم

 قاب 1

 39×199×99 فوتد صفحه  9

 دنگه درب 3

 دوت 2

 لنگه دربهاي آزاد آزمون گوشه -4شكل 
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 مترابعاد بر حسب مییی

 
 ا:راهنم

 دنگه درب 1

 قاب 9

 دوت 3

 39×199×99 فوتد صفحه  2

 آزمون سمت لوال لنگه درب  -5شكل 
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 مترابعاد بر حسب مییی

 
 جايیهگيري جاباندازه     

 ا:راهنم

 دنگه درب 1

 قاب 9

  2-3قالب سمطابق بند  3

 دوت 2

 چفت 3

 قفل 6

 قفلآزمون سمت  -1شكل 




