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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسه مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه

استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، تحقیقات صنعتی

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

 92/3/26مورخ  33333/960به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  92/60/26شورای عالی اداری مورخ 

 کارشناسان سازمان، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد ینجهت اجرا ابالغ شده است.تدو

 مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی مؤسسات علمی، پژوهشی، و مراکز نظران صاحب

 شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است و تجاری تولیدی، فناوری به شرایط توجه با و ملی

 غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان،مصرف تولیدکنندگان،

 فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ملی ایران  نویس استانداردهای شود. پیش می حاصل دولتی

 به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی پیشنهادها در کمیتۀ و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط

 مند عالقه سازمان های و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش.شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان

 عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کمیتۀکنند در  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و

 در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی بدین ترتیب، استانداردهایی ملی شود. می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد

 به دهدمی کیلمربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تش ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد.باشد رسیده تصویب
 بین ،کمیسیون 1

9المللی الکتروتکنیک 
(IEC) 3قانونی  شناسی اندازه المللی بین و سازمان

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کمیسیون 

3کدکس غذایی 
(CAC) و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیتکشور  در 

 شود.می گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی های علمی، آخرین پیشرفت از کشور، خاص های نیازمندی

 کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی و ایمنی سالمت

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب با وارداتی، اقالم ای/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران استانداردهای ملی از

و  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند سازمان می نماید. 

 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین اجباری نماید.  را آن بندیدرجه

 محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی آموزش، بازرسی، مشاوره، در زمینۀ

 را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، کالیبراسیون )واسنجی( وسایل و مراکز ها آزمایشگاه

 ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند ارزیابی می تأیید صالحیت ایران نظام ضوابط اساس بر

 عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی( کالیبراسیون کاها،ی المللی دستگاه بین ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی سطح استانداردهای برای ارتقای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات

 

 

 

 

                                                 
1-  International Organization for Standardization 
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 پیش گفتار

 -چارچوب هدارند بازوهای نگه معیارهای پذیرش استقامت فیزیکی درهای فوالدی ، چارچوبها و» استاندارد 

 و تدوین استاندارد ایران، تهیهملی توسط سارمان آن درکمیسیون فنی مربوط  که پیش نویس«روش آزمون

 ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مهندسی اجالسیه کمیته ملی استانداردامین  233شده ودر 

قانون اصالح قوانین و  3مورد تصویب قرارگرفته است اینک به استناد بند یک ماده  90/1/1323مورخ 

، به عنوان استانداردملی ایران 1331استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه موسسهمقررات 

 .شودمنتشر می 

، علوم وخدمات، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع

تکمیل این  واستانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهدشدو هر پیشنهادی که برای اصالح 

باید .بنابراین . موردتوجه قرارخواهدگرفت هنگام تجدیدنظردرکمیسیون فنی مربوط استانداردها ارائه شود

 .  کرداستفاده  استاندارد ملیهمواره  از آخرین تجدیدنظر

  این استاندارد ملی بر اساس استاندارد بین المللی به شرح زیر است:

 

ANSI A 250-4:2011   Test procedure and acceptance criteria for physical endurance for steel 

doors, frams and frame anchors 
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روش آزمون  -رنده چارچوبدااستقامت فیزیکی درهای فوالدی، چارچوب ها و بازوهای نگه

 معیارهای پذیرش  &

 هدف و دامنه کاربرد   5

ار چوب شیرفوالدی سوار شده بر روی چا درکرد آزمون عملتعیین روش  از تدوین این استاندارد هدف

مناسب نصب گردیده  بازوهای نگهدارندهکه با استفاده از  چارچوب فلزی پیش ساختهدار فلزی یا 

شتاب  وضعیت عاملالبته شرایطی که به طور منطقی می توان آنرا تحت عنوان شرایط  است،می باشد.

 .در نظر گرفت زمینه نیز

د که بر روی بسیاری وجود دارند که متغیرهای بدان دد باینکنکه از این استاندارد استفاده می  افرادی

ی دریچه ها ،1دارنده بازوهای نگه ،مانند یراق آالت مختلف ،گذارد و چارچوب تاثیر می دررد عملک

 ،سرما ،عوامل محیطی مانند گرما که توسط افرادی غیر از سازنده انجام می شود، 3بستراصالح  ،2بازدید

 رطوبت و غیره 

 مراجع الزامي    2

ها ارجاع داده شده  مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 است بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شوند.  

آن ها و تجدید نظرهای  بعدی  اصالحیه در صورتی که مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده است،

  هها ارجاع داد در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست.

 های بعدی آن ها مورد نظر است. همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه  شده است،

 استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1  ANSI/BHMA A156.1-2006 Butts and Hinges  

2-2  ANSI/BHMA A156.3-2008  Exit Devices  

2-3  ANSI/BHMA A156.4-2008  Door Controls – Closers  

2-4  ANSI/BHMA A156.7-2009  Template Hinge Dimensions 

 

 

 

 وسايل 1

ها با  یا چارچوبها  درهمانهایی باشند که در زمان آزمون  بایدمورد استفاده  زاتیدستگاه و تجه

 9و  1های  الزم است ساختار اصلی آزمون مانند شکل چوب به کار رفته اند.چار بازوهای نگهدارنده

                                                 
1- Anchors 

2- Glass and louver cutouts 
3- Field modification 
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به  های نشان داده شده در شکل های فوق مطابقت داشته باشد، با قسمت داین ساختار بای گردد. آماده

مهیا  درآزمون اندازه های مختلف  امکانباشند تا می مجاز به تغییر که  جز ارتفاع و پهنای باز کننده 

بسته شود  دارندهبازوی نگهطوری با  بایدیا چارچوب  در. قاب یا چارچوب نمونه برای انجام آزمون شود

  .گرددتا صلبیت آن تضمین 

  :ارایه می گردددر دو بخش  1بسته شدن و باز سمیمکان

 باز کننده در      1-5

 03 در حالت بسته آن در زاویه درکه نسبت به صفحه  در واقع یک موتور هوا می باشد. ،دربازکننده 

آزمون را به کار خواهد انداخت .نقطه ی  درقرار می گیرد. که دستگاه خروجی سوار شده بر روی  درجه

و باز نمود  درجه (06 ± 3)فشار وارد کرد و آنرا به میزان  درتماس باید طوری تنظیم شود تا بتوان به 

را ببندد و آنرا به موقعییت اولیه اش برگرداند و  درامکان می دهد تا  درهم چنین به وسیله بستن 

 ببینید. الف -1و 1 های را تکرار نماید. مشخصات مربوط را در شکل چرخهدوباره این 

 (يراق آالتسخت افزار)      1-2

براساس توصیه  بایدهای مورد استفاده در این آزمون  و لوال دردستگاههای خروجی وسیله ی بستن 

سازنده و شماره ی  انتخاب شوند. 1 بازوبستهای سازنده برای سطح آزمون توصیف شده در فرم آزمون 

با  باید درکلیه ی سخت افزار ها)یراق آالت ( به کار رفته در چارچوب و در گزارش ثبت شوند.  بایدمدل 

رول های  ی این سخت افزار ها تهیه می گردد )مثال پیچ ماشین و پیچ بست هایی که توسط سازنده

این سخت افزارها  )پیشنهاد می کند، به کار می روند. دردر موقعیتی که سازنده  (یا روپیچ توپیچ  2 تبل

 دستگاهاین . (مطابقت داشته باشد  9-2و 9-3و 9-9و 9-1 بندهایبا آخرین نسخه استانداردهای  باید

  را ببندد.در  دقیقه دردور  (13 ± 1)طوری تنظیم شود که با سرعت  باید

و در ره های زمانی منظم بازرسی نمایید در دو)الستکهای هوابند (ها  صداگیرکلیه ی سخت افزارها و 

های خروجی قابل  ها و دستگاهصورت نیاز آنها را تنظیم یا تعویض کنید. به کار بردن روان ساز در لوال

 باشد.قبول می 

 پیروی می 9-2و 9-3و 9-9و 9-1 در استانداردهای بندهای ه از استاندارد های آزمون قابل کاربردکدر مواردی -يادآوري

  در گزارش آزمون ثبت گردد. بایداطالعات  نیشود، ا

 

 

 

 

                                                 
1- Swinging mechanism 

2-Sex bolty 
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 آزمون يبرا يآماده ساز     4

 هیمطابق توص به طور حتمها لوالکه  کنیدحاصل  نانی. اطمباشد زانیلوال آو یچارچوب بر روباید در ،در

جایشان قرار لوال در  نر و مادگی و  ها میهمچنین پوسازنده آن در چارچوب مورد استفاده قرارگیرند 

 . ددرگگزارش آزمون ثبت گیرند. لقی بین در و چارچوب باید در 

چارچوب آزمون بسته به ساختار بازکننده وایمن محکم  ،سازندهطابق با دستورالعمل م باید ،در چارچوب

یینی(چوبی یا میخی )تز دارندهبازوهای نگه دیواریعنیویژه  یکاربردها یبرااست تا مجاز  سازنده شود.

را انتخاب  دارندهبازوهای نگه دیواری بنایی موجود یا جوش شده و یا لق بازوهای نگهدارنده ،فوالدی

 نماید.

 ها در تماس باشند.صداگیربا  بایدنیز  ،درتوقف سطح  و دنچارچوب نصب شوبر روی  بایدها صداگیر

 باشد. شاغولو  یپلمب، مربع بایدچارچوب 

آنرا در بازکننده چارچوب  باید چنانچه از مصالح بر روی سطح دیوار )مثآل دیوار خشک ( استفاده شود،

 شبیه سازی نمود.ی چارچوب به کار برد تا شرایط واقعی ساخت را یآزمون در گلو

 جزئیات آزمون نوسان– 5شکل 
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  هآزمون نمونه    1

 ها در    1-5

. شود انجامفوت  ) 3×3 (، با اندازه اسمیدرآزمون باید برروی  ،ی که مشخص شده اندبه جز در موارد

که برای اجزای  رهیو غل اتصا،یمانند جوشکار به کار رفته  یندهایو فرآ ،دراز ساخت  مفصلی شرح

و در بخش ( 1فرم ) بازوبست زمونیعنی فرم آدر گزارش آزمون  بایداتصال دهنده به کار می روند 

 ثبت گردد. "مالحظات"

 پیوست الف این استاندارد مراجعه شود.  1-برای تبدیل واحدها به جدول الف  – يادآوري

 ها چارچوب     1-2

 گودیعمق  با فوت ) 3×3 (بر روی چارچوب با اندازه اسمی ، آزمون اند مشخص شده یجز در موارد به
 

 
 ساخت چارچوبکه کلیه ی اجزای استفاده شده در  درچارچوب . شرح مفصل از انجام شود اینچ (3(

که برای اتصال و ( رهیو غ ی)مانند جوشکار یکاربرد یندهایفرآبه مانند  بایدنیز ، را شامل می شوند

بخش و در  بست و باز آزمون 9تماس اجزا به کار می روند در گزارش آزمون یعنی فرم شماره 

 د.نثبت گرد «مالحظات»

 

 بست  و جزئیات آزمون باز–الف -5 شکل
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 آزمون پیچش– 2شکل

 بست و باز  آزمون   6

 ها در     6-5

 یها در یبرا ،چرخه 936666یبا چفت Cهای سطح  دربرای  بایدآزمون قابلیت تحمل  ومدت زمان 

بازرسی  باشد. چرخه 1666666 یبا چفت Aسطح  های در یبرا و باشد چرخه B366666 سطح

برای موارد بعدی صورت  چرخه 36666 دراول  و  چرخه166666برای  چرخه93666 باید درعمومی 

 .ردیمورد استفاده قرار گ نیز ها چرخهثبت  یا وسیله ای برای  یکیکانم شگرشماریک . پذیرد

 می باشند در دسترس آسانیکه به  ییاجزاکلیه ی چارچوب و  و در نیب یلقشامل  دیباعمومی  یبازرس

 های کننده تیتقو،یی، بستار انتهاتراز نبست های کانال ،مربوطلوال و قفل  ،ه های جلوییمانند پوست

 یاستفاده شده برا ژمونتا های روش یکپارچگی نیو همچن صفحه جلوییبدنه /  های کننده تیتقو ولوال

 .باشد نیز ،در اجزای اتصال 

شود که سطوح  فرض ایباید به گونهدارا می باشند،سطح را در یک  بست و باز یارهایکه مع هایی در

 بست و باز آزمون 1یعنی فرمدر گزارش عملکرد استاندارد،  دیبامربوط  جی. نتادنریگبردر  زیرا ن تر نییپا

 ثبت شود.
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  چارچوب     6-2

چارچوب  یبرا چرخه C366666  چارچوب سطح  یبرا چرخه 936666 دیمدت زمان آزمون با طول

اول در  چرخه 166666در  یکل ی. بررسباشد Aچارچوب سطح  یبرا چرخه B 1666666سطح 

 .ردگی یصورت م چرخه 36666و پس از آن در هر  چرخه93666فواصل هر 

در دسترس است،  یچارچوب که براحت ی، چارچوب و تمام اجزا در نیب رامونیپ یلق دیبا یکل یبازرس

و  لوال اری/ شسر و زبانه ستون کننده تی، تقوگوشه یارهاشی و ها ، زبانهگوشه چیو پ رهیاز جمله گ

 یاتصال اجزا یروش مونتاژ مورد استفاده برا یکپارچگی نیهمچنو  کننده برخوردرا پوشش دهد تیتقو

 .ردیچارچوب را در بر گ

 چارچوب که تمام فرض شوند ای گونهه ب دیهم سطح دارند با بازوبست یارهایکه مع هایی چارچوب

 9فرمدر  بازوبست آزمون، از گزارش آزمون یبه عنوان بخش جی. نتاردیدر برگ زیرا ن تر نییسطوح پا یها

  .ثبت شود

 1پیچش آزمون     9

در آزمون  ،دراستحکام  یقابل اجرا است. زوال و خراب ،درساختمان  یتنها در بررسپیچش  آزمون

 ون هایآزم. شود یم یبررس پیچش های آزمون یسر کی قیچرخه، اگر وجود داشته باشد از طر

 راول و د چرخه 166666در  چرخه93666شود در فواصل  یقبل از آزمون چرخه انجام م پیچش

 .شود  یم یبررس چرخه 36666فواصل  آزمونباالنس 

 لیبرداشته شود و وسا دیبا مونتاژی چارچوب و در صداگیرلوال و  های نی، پپیچش آزمونطول  در

 یداشته م نگاه رهیذکر شده در محل با گ 9همانطور که در شکل  ،دربدون قفل باشند. سپس   یرونیب

 ادواتو در  استمجاز  ،در 2ادوات آزمون، گرفتن پیچش آزمون لیمنظور تسهه صورت لزوم ب. در شود

 قیقفل از طر ییدر گوشه لبه باال دبای ها بازه پوند 36در  بارها . شود یمجزا نصب م پیچش

 رشکلییتغ ای. انحراف استفاده شود 9سنج در منطقه نشان داده شده در شکل نیروو  چیجک)سوکت( پ

 3فرم  پیچش آزموندرباید در مقابل بار اعمال شده به گوشه  یرگی شاخص شماره شده درمشخص 

 شود .رسم 

. بازه ها و انحراف مربوط ابدیکاهش  پوند 36به  دیاعمال شود. سپس بار با دیبا بار  پوند 366 حداکثر 

 ،درحاصل از واکنش  یکینقاط گراف قیصاف از طر یگردد. منحنرسم  3فرم  پیچش آزمونثبت و در 

 . شود یم دهیکاهش فشار در فواصل مختلف چرخه کش ای شیبه افزا

 نصب امجدد صداگیر، کنیدهم وصل ه لوال دوباره ب نیکمک درج په ، لوال را بپیچش آزمونهر  انیپا در

. ردیصورت گ یبعد چرخه 36666 ای چرخه93666چفت گردد و مونتاژ در  دیبا یرونبی طرح شود،

  انجام شود. ضیذکر شود و در صورت لزوم تعو دیبا صداگیر تیوضع

                                                 
1-Twist test 

2-fixture 
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 رشيپذ يارهایمع      8

 ها در    8-5

در  ای فلزی  شکل در برش جداکننده رییتغ ایو  یاز خستگی فلزات، ترک خوردگ ای نشانه چیه 8-5-5

 . در ، نباید مشاهده شود امتداد خطوط تراز 

بصورت ورق، و  هیچند ال قیدهای ای)هسته روکش بصورت ورق، کانال و  هیچند ال یدرها  8-5-2

 شود.  هیال هیال هناحی سطح کل از 16%از  شیدر ب دی( نبارهیغ

( رهیجوش داده شده به ورقه، و غ های کانال ای قیدهابا ساختمان جوش داده شده ) یدر درها 8-5-1

  بیشتر شود.ورقه  زبانه های جوش کل16 ٪ از دیجوش نبا یشکستگ

 جوش باشد.  یشکستگ گونه چیبدون ه ،منیا دیلبه کانال در محل با ایو  نییباال، پا 8-5-4

 وجود داشته باشد.  دیگسترش درز نبا ای شگشای ها،درز و شکاف در یدر جا  8-5-1

از خستگی فلز،  ای بماند و نشانه یدر محل خود باق منیا دیبا یفلزهای  کننده تیتقو همه 8-5-6

 . مشاهده نشودشکل  رییتغ ایو  یترک خوردگ

 )از Cسطح  یآزمون پیچش، حداکثر انحراف مجاز برا جهیبعنوان نت 8-5-9
 

 
 نشود، بیشتر اینچ (9

) از شتریب دیحداکثر انحراف نبا  Aو  Bسطح  یدر ها یشد. برا بارگزاری پوند 366که  زمانی
 

 
  ( اینچ1

 باشد. پوند 366بار  در

)از دینبا هاانحراف درپس از برداشتن بار  8-5-8
 

 
 .بیشتر باشد( اینچ 

  باشد. داشته پوشش،شنود  ی قابلحفره هاباید  8-5-7

 باشد. استفادهبه طور کامل قابل  دیپس از اتمام آزمون بازوبست و پیچش، در با 8-5-51

و به چهار  شودیموارد فوق، در از ساختار آزمون برداشته م کنترل و  یرگی اندازه لیپس از تکم 8-5-55

 ،یشدگ هیال هیتا ال شودیم میدر مرکز ارتفاع و عرض در تقس یو عمود یبرش افق کیبخش برابر با 

 جی. نتاردیقرار گ یمورد بررس چشمیطور ه جوش درون در ب ییو نارسا یخستگی فلز، ترک خوردگ

 .در گزارش آزمون ثبت شود دیبا یبازرس نیحاصل از ا

 چارچوب    8-2

از خستگی فلز،  چشمینشانه  چیبماند و ه یمهر و موم، مربع، سفت و سخت باق دیچارچوب با 8-2-5

 .امتداد خطوط تراز نشان ندهد در ای فلزی شکل در برش جداکنندهرییتغ ایو  یترک خوردگ

 .ردیتراز قرار گ بسته هم تیوضع کیگوشه ها با درز و شکاف در  8-2-2

)از شتریب دیدر و چارچوب نبا نیب یلق 8-2-1
 

  
 .باشد شده ، ذکر آزمون شروع در که آنچه از ( اینچ 
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 بماند. یباق منای نخورده، دست و سالم ها متصل به چارچوب با همه جوش یکننده فلز تیتقو 8-2-4

 باشد. داشته پوشش ،شنود قابل   یحفره هاباید  8-2-1

خراب ،را محدود کند. اگر در طول آزمون در ،در کردعمل دیآزمون، چارچوب نبا لیاز تکمپس  8-2-6

دارنده ، بازوی نگهلوال ،یفلز کننده تیچارچوب در، تقو ایشود که آ نییتع دیبا ،در یشود، علت خراب

 است و در گزارش آزمون ذکرگردد.  وبیمع رهیغ ایو  چارچوب
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 5فرم 

 بازوبست آزمون -گزارش عملکرد 

 .............................  آزمون  .............................  خیتار

 ................................................در وزن ..…………………… در اندازه و نوع   …………………کنندگان     دیتول

 

 

       Aسطح ،بادر                                          Bسطح، با در                C سطح با ،در                         

 است:مناسب اشاره شده هایدر ستون تی( وضع1)

S - بخش تیرضا 

 .دیاستفاده کن شتریب حیتوض یبرا مالحضاتتحت عنوان  یپاورق از

 .......................................کننده لوال شماره دیتول                                                               

 .........................................کننده قفل شماره دیتول                                                                                           

 شماره..........................................وبستارکنندهدیتول                                                                                           

 مالحظات

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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وضعیت لبه 

جوش/اتصال
وضعیت اولیه 

قفل

وضعیت اولیه لوال

باال

مرکز

پایین

وضعیت بستار باال

وضعیت بستار 

پایین

وضعیت 

هسته/زبانه درب

وضعیت پانل ها 

– کلیات

بازرسی در

فواصل مشخص
سیکل)1(
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 2فرم 

  بازوبست آزمون -گزارش عملکرد 

                               ............................      آزمون   ............................. خیتار

 ......................................................................کنندگان  دیتول

  ..…………………… چارچوب اندازه و نوع         ....................................................چارچوب  عرض ستون

 ......................................... (ها )بستبازوی نگهدارندهنوع          ................................................     چارچوب وزن

 

        Aسطح ، بادر                                            Bسطح ،بادر         Cسطح، بادر                                              

 

 مناسب اشاره شده است: های در ستون تی( وضع1)

S    - بخش تیرضا 

 .دیاستفاده کن شتریب حیتوض یبرا مالحضاتتحت عنوان  یپاورق از

   

 کننده لوال و شماره.......................... دیتول

 کننده قفل و شماره................................ دیتول

 مالحظات

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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مرکز

پایین

وضعیت بستار باال

وضعیت بستار 

پایین

وضعیت 

هسته/زبانه درب

وضعیت پانل ها 

– کلیات

بازرسی در

فواصل مشخص
سیکل)1(
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 1فرم 

 پیچش آزمون -گزارش عملکرد 

 ..............................آزمون   شماره .............................  آزمون  خیتار

                                       ............................ آزمونشرح  

 )بر حسب اینچ( انحراف
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 الفپبوست 

 )اطالعاتي(
 بین المللي يکاها سامانهتبديل واحدها در 

 
 SIبین المللي يکاها  سامانهتبديل واحدها در   5-الف جدول

 SIدر سیستم تبديل  واحد

 متر  6932/6 )اینچ(  

 متر  3623/6 )فوت(   

 کیلوگرم   233/6 پوند 1

 

 

 

 

 

 


