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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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 گفتاریشپ

آن در  نویسکه پیش «روش آزمون - گیر  ارتفاع، عرض، ضخامت و گونیاییاندازه -اا  درب دنگه»استاندارد 

چهارصد و پنجاه و تهیه و تدوین رده است و در سازمان میی استاندارد ایران توسط  مربوطا  اکمیسیون

 مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهاجالس کمیته میی استاندارد  اشتمین

اصالح قوانین و مقررات  قانون 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  13/19/1329

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

 رود.می

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

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

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

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

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

ISO 6443:2005  , Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and 

squareness. 
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 روش آزمون - گیري ارتفاع، عرض، ضخامت و گونیايیاندازه -هاي درب لنگه

 هدف ودامنه کاربرد  1

اا  درب ضخامت و عیوب گونیایی دنگهگیر  ارتفاع، عرض، اندازه روش تعیینادف از تدوین این استاندارد، 

 است.

اا کاربرد دربارکال دیگر گیر  اا  مستطییی و پارامتراا  قابل اندازهاا  دربتمامی دنگهاین استاندارد برا  

 دارد. 

 وسايل 1

 گیري ارتفاع و عرض ابزار اندازه 1-1

 .mm3/9 درستیگیر  مشابه، با  متر فی   یا اب ار اندازه

 گیري ضخامت ابزار اندازه 1-1

 .mm91/9 درستیبا  ،گیر  مشابه یا اب ار اندازهری سنج 

 گونیايیگیري  ابزار اندازه 1-9

. باردمی  399±1س mmمرجع داخیی آن  ابعاد، که است دو بازو دارا ربع فی   یک م گونیایی گیر  اب ار اندازه

مدرج  سنجهبارد. این مربع باید مجه  به یک  mm399در ار  mm1/9 درستیبین بازواا باید دارا   میقا  زاویه

مراجعه  1رکل به س استه ردیک بازو، نصب از  mm399مرجع   بارد که در نقطه mm1/9 درستیبا رقمی یا 

  . کنید

 بیوکی یا فییر  اضافی استفاده کرد.  اا سنجهتوان از  می رقمیمدرج یا  سنجهبه جا   -يادآوري

 هاآزمونه 9

  ، 33%  تا 93 % نسبیرطوبتو  39℃تا  13℃ دمایی اا گسترهباید در یک محیط غیرمخرب در  ااآزمونه

 روند. آزموندار  و نگه

  اا  کارخانهویژگی مطابقران  کار  دعاب  باید اند، کار  طراحی رده اایی که برا  دعاببدر آزمونمنظور به

 طور کامل انجام رده بارد. ، بهبدر  سازنده

 انجام آزمونروش  4

 گیري ارتفاع و عرض اندازه 4-1

ترتیب مواز  با ار دبه و  که به d-dو  a-a ،b-b ،c-cرا در امتداد خطوط  باا  در ار یک از دنگهارتفاع و عرض 

  .مراجعه کنید 9رکل به گیر  کنید س اندازه mm1با تقریب   از آن دبه قرار دارند، 99±3سmm  در فاصیه
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داخیی قسمت  اا  نسبت به دبهعرض  ابعاد ارتفاع یا ،دارد خوراا  یراقکنارهبی که در  دنگه در موردرود توصیه می -يادآوري

 . کنیدگیر   اندازه خوریراق

 گیري ضخامت اندازه 4-1

 تقریب، با 9رکل  مطابقرده  داده اا  نشان اا و در موقعیت   از دبه99±3سmm  به فاصیه  نقطه 6ضخامت را در 

mm1/9 گیر  کنید. اندازه 

به عنوان مثال پروفیل  نبارد، بضخامت در نشان داندهگیر  در جایی واقع رود که  اا  اندازه یکی از نقطهاگر   -يادآوري

 گیر  مجاز خوااد بود. اندازه محل تنظیم سطح،

 گونیايیگیري  اندازه 4-9

 گیر  کنید. اندازه mm1/9 تقریب، با  گورهرا در ار چهار بدر  دنگه گونیاییار نوع انحراف از 

 بیان نتايج 5

 موارد زیر را ثبت کنید:

 ؛رده مشخص در رابطه با ابعاد ااانحراف حداکثرو  اا  ارتفاع و عرضگیر   اندازه 5-1

 ؛رده مشخص د، در رابطه با بعانحراف حداکثرضخامت و اا  گیر   اندازه 5-1

 .ییبرا  انحراف از گونیا گیر  اندازهچهار ر دامق 5-9

 گزارش آزمون 6

 اطالعات زیر بارد: راملحداقل باید  آزمونگ ارش 

 ؛ایران  مییارجاع به این استاندارد  6-1

 ؛بدر  یات تزم برا  رناسایی دنگهیتمامی ج  6-1

 ؛بدر   رکل و ساخت دنگه، مواد، مشخص ردهیات مربوط به نوع، ابعاد یتمامی ج  6-9

 ه؛آزمایشگادر  آزمونو  انبارشررایط  6-4

 ؛3بند  مطابقنتایج بیان رده  6-5

 ؛هآزمایشگانام  6-6

 .آزمونتاریخ  6-1
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 مترابعاد بر حسب مییی

 
 راهنما

 اب ار واسنجیمرجع برا   گونیا 1

 mm1/9  حداکثر انحراف از گونیایی 9

 واسنجیمرجع براي گونیاي شامل  ،ايییگیري براي گونابزار اندازه -1شکل 
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 مترمیییابعاد بر حسب 

 

 گیري براي لنگه دربنقاط و خطوط اندازه -1شکل 


