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)مهرههاي مهاركش پتككاري شده (نوع باز

Forged turnbuckles (open type)

ICS:25.140.01

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ   3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای
ملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ29/6/92به
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مورخ29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات
اقتصادیآگاهومرتبطانجاممی شودوکوششیهمگامبامصالحملیوباتوجهبهشرایطتولیدی،

علمی،پژوهشی،تولیدیو
فناوری و تجاری ا ست که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
شود.پیشنویس

صادرکنندگان وواردکنندگان،مراکزعلمیوتخصصی ،نهادها،سازمانهایدولتیوغیردولتیحاصلمی
یونهای فنی مربوط ارسال میشود و پس از
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیس 
دریافتنظرهاو پیشنهادهادرکمیتهملیمرتبطباآنرشتهطرحودرصورتتصویببهعنواناستانداردملی(رسمی)ایران
چاپومنتشرمیشود .

مندوذیصالحنیزبارعایتضوابطتعیینشدهتهیهمیکننددر


هایعالقه

نویساستانداردهاییکهمؤسساتوسازمان

پیش
عنواناستانداردملیایرانچاپومنتشرمیشود.بدینترتیب،


شودودرصورتتصویب،به

کمیتهملیطرحوبررسیمی
استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره  3تدوین و در کمیته ملی
کهسازمانملیاستانداردایرانتشکیلمیدهدبهتصویبرسیدهباشد .

استانداردمربوط
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد ) ، ( ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
وسازمانبینالمللیاندازهشناسیقانونی)3(OIMLاستوبهعنوانتنهارابط2کمیسیونکدکسغذایی)3(CAC

)9(IEC
کند.درتدویناستانداردهایملیضمنتـوجهبهشرایطکلیونیازمندیهایخاصکشور،ازآخرین


درکشورفعالیتمی
گیریمیشود .


پیشرفتهایعلمی،فنیوصنعتیجهانواستانداردهـایبینالمـللیبهره
فکنندگان،حفظ سالمت
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر 
زیستمحیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از

و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد،اجباری
بینالمللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و
میتواند به منظور حفظ بازارهای 
نماید .سازمان 
استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در

درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به

آزمایشگاهها و

سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی،

زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی
اینگونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط
مراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،سازمانملیاستانداردایران 
آنها اعطـا و بر عملکرد
میکند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحـیت به 
نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی 
نظارتمیکند.ترویج دستــگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسـیون(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و

آنها

انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .

1-International Organization for Standardization
2-International Electrotechnical Commission
)3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal
4-Contact point
5-Codex Alimentarius Commission
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كمیسیون فني تدوين استاندارد
« مهرههاي مهاركش پتككاري شده (نوع باز)»

رئیس :

سمتو/یانمایندگی 

محرمی،مهرداد 

مدیرارشدآزمایشگاههایمرکزپژوهشمتالورژیرازی 

(فوقلیسانسمهندسیمواد) 


دبیر :
باقوت،بهنام 

کارشناساستاندارد 

(فوقلیسانسمهندسیمتالورژی) 




اعضاء ( :اسامیبهترتیبحروفالفبا)
اشرفطالش،سیدعلی 

مدیرفنیشرکتبازرسیمهندسیپرنیانپایشاندیشهکادوس 

(فوقلیسانسمهندسیمکانیک) 

تقوی،جعفر 

رئیساتحادیهابزارفروشان 

(دیپلم) 

خاكکار،محمدصادق 

مدیر ارشد آزمایشگاه  اداره کل مرکز آموزش فنی حرفه ای

(لیسانسمهندسیکنترلفرایند) 

استانتهران 


خزائلی،آتوسا 

مسئولفنیآزمایشگاهآزماصنعتقائم 

(لیسانسمهندسیمتالورژی) 
 9
رمضانی،محمدرضا 

قائممقاممدیرعاملشرکتایرانپتک 

(دکتریمدیریتبازرگانی) 

رمضانی،محمدحسن 

مدیرتحقیقوتوسعهشرکتایرانپتک 

(فوقلیسانسمهندسیشیمی) 

سپهریراد،حامد 

مدیرطراحیشرکتایرانپتک 

(لیسانسمهندسیمتالورژی) 
ج 


شفیعدوست،زهره



مدیرروابطعمومیشرکتایرانپتک 

(لیسانسزبان) 



د 


پیش گفتار
استاندارد "مهرههاي مهاركش پتككاري شده (نوع باز) "کهپیشنویسآندرکمیسیونهایمربوطتوسـط
سازمانملیاستانداردتهیهوتدوینشدهاستودرنهصد و پنجاه و هفتمیناجالسیهکمیتهملـیاسـتاندارد
مكانیك و فلزشناسيمورخ32/55/53موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیـکمـاده3قـانون
اصالحقوانینومقرراتسازمانملیاستاندارد،مصوببهمنماه1331بهعنواناستانداردملیایرانمنتشر
میشود .

برایحفظهمگامیوهماهنگیباتحوالتوپیشرفتهایملیوجهانیدرزمینهصـنایع،علـوموخـدمات،
استانداردهایملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرپیشنهادیکهبرایاصالحوتکمیـلایـن
استانداردهاارائهشود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفـت.بنـابرایـن،
بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد .

منبعومآخذیکهبرایتدوینایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهاستبهشرحزیراست :

)DIN 1480-2005: Forged turnbuckles (open type
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مهرههاي مهاركش پتك كاري شده (نوع باز)
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هدف و دامنه كاربرد

بارزوههاینوع

پتککاریشده(نوعباز) 
مهارکش  

مهرههای 
هدف از تدوین این استاندارد ،تشریح الزامات  
ازجنسفوالدمیباشد .

M6تاM56و
2

مراجع الزامي

بهآنهاارجاعداده شدهاست.
مدارك الزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستاندارد ملیایران  
میشود .
بدینترتیبآنمقرراتجزئیازایناستانداردملیایرانمحسوب 
درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد ،تغییردر اصالحیهها وتجدیدنظرهای
بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست.درمورد مدارکیکه بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها
بعدیآنهاموردنظراست .

ارجاعدادهشدهاست،هموارهآخرینتجدیدنظروتغییراصالحیههای
استفادهازمراجعزیربرایکاربردایناستانداردالزامیاست :

سازهای گرم نوردیده  -قسمت  :9شرایط فنی تحویل
  5-2استاندارد ملی شماره  ،12969-9فوالدهای 
سازهای غیرآلیاژی 
فوالدهای 
2-2استانداردملیایرانشماره،12629اتصاالت -آبکاری الکترولیتی 
ردهایعمومیرواداریهاقسمتدوم:

8-2استانداردملیایران،2293-9رزوههایمتریک  ISOبرایکارب
محدودهاندازهها برایرزوههایداخلیوخارجیبرایکاربردهایعمومی-کیفیتمتوسط 
2-4 DIN 4000-2:1999-12, Tabular layouts of article characteristics for bolts, screws and fit
bolts
2-5 DIN 34828, Welding studs for turnbuckles
2-6 DIN EN 10243-1, Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 1: Drop and
vertical press forgings
2-7 DIN EN ISO 10683, Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings
2-8 DIN EN ISO 10684, Fasteners - Hot dip galvanized coatings

1

 8ابعاد
مهارکشبایدمطابقباشکل1وجدول1باشد.

مهرههای
ابعاد 

راهنما :
مهارکشبارزوهچپگرد،باحرفLنشانهگذاریمیشود .

مهره
 a
مهرهمهارکشبارزوهراستگرد(بدوننشانهگذاری) 

b

شكل  -5مشخصات ابعادي مهرههاي مهاركش
جدول  -5ابعاد مهرههاي مهاركش
ابعادبرحسبمیلیمتر 

9

 4مواد
مهارکشبایدازجنسفوالدردهS235JRتشریحشدهدراستانداردملیایـرانشـماره12969-9

مهرههای
ساختهشوند.
 1طراحي
بایدبهروشپتککاریومطابقبارده،FتشریحشدهدراستانداردDIN EN 10243-1

مهارکش

مهرههای


ساختهشوند .

 6هم محوري سوراخ ها
میزانهممحوربودنسوراخهایمهرهمهارکشبایدتوسطیکسنجهبرو-نروهمانگونهکـهدرشـکل9و
نشاندادهشدهاست،اندازهگیریشود.سنجهبایددرحالتعمودیوتحتوزنخـودشوبـدون

جدول9
میانسوراخهاعبورنماید(شکل9رامالحظهنمایید) .

هرگونهنیرویاضافیاز


جدول  -2ابعاد سنجه برو -نرو
ابعادبرحسبمیلیمتر 

3

راهنما :
1سنجهبرو-نرو 
2مهرهمهارکش 

شكل -2روش آزمون هم محور بودن سوراخ هاي مهره مهاركش

 7رزوه هاي پیچ
مهارکشبایدمتریکومطابقبااستانداردملیایرانشماره2293-9وبراساسرواداری

رزوههایمهرههای
6Hباشد .

 3كیفیت نهايي سطح
مهارکشبایدبهتناسبکاربردمطابقمواردزیرباشد :

کیفیتنهاییسطحمهرههای

الف-درصورتیکهسطحنهاییمهرهمهارکشتحتعملیاتپوششالکترولیتیقراربگیرد،ویژگیهـایآن
بایدمطابقاستانداردملی12629باشد .
ب-درصورتیکهسطحنهاییمهرهمهارکشتحتعملیاتپوششگالوانیزهگرمقراربگیرد،ویژگیهایآن
بایدمطابقاستانداردDIN EN ISO 10684باشد .
پ-درصورتیکهسطحنهاییمهرهمهارکشتحتعملیاتپوششپوستهای1قراربگیـرد،ویژگـیهـایآن
بایدمطابقاستانداردDIN EN ISO 10683باشد .

1- Flak coating
2

 3شناسه گذاري
شناسهیکمهارکشپتککاریشده()SPبارزوهM12باقابلیتراسـتگـرد-چـپگـردکـهمطـابقایـن
استانداردملیمیباشد،بهشرحزیراست :
" مهارکشمطابقبااستانداردملیایرانشماره" M12-SP-INSO...............
 51ملحقات اتصال

5

الزاماتمربوطبهمیلههـایدوسـررزوهجوشـیمهـارکشهـایمنطبـقبـاایـناسـتاندارد،دراسـتاندارد
DIN 34828ارایهشدهاست .
يادآوري -ممکناستبراساسیکتوافق،درزمانکاربردمهارکش،ازملحقاتاتصالاستانداردنشدهاسـتفادهشـود،تحـت
چنینشرایطیبایدتوجهداشتکهالزاماًنیرویقابلتحملتوسطملحقات،مطابقنیرویقابلتحملتوسـطمهـرهمهـارکش
نیست .


 55سرهم كردن و قابلیت تحمل نیرو
مهرههایمهارکشمطابقایناستانداردبایدبامیلههایدوسررزوهجوشیمنطبقباالزاماتتشـریحشـده
دراستانداردDIN 34828وساختهشدهازفـوالدردهS235JRمنـدرجدراسـتانداردملـیایـرانشـماره
میلههایدوسر

،سرهمشوند.میزانتحملنیرویچنینمجموعهایباالترازمیزانتحملنیروی

12969-9
رزوهجوشیبهتنهاییخواهدبود .
زمانیکهازمهارکشبامیلههایدوسررزوهجوشیساختهشدهازفلزیبااستحکامباالترازردهS235JR
استفادهمیشود،میزانتحملنیرویمجموعهمهارکشبایدبهصورتمجزا،تعیینواعالمشود .

52

نشانه گذاري

بهصورتدایمیالزامیاست :
درجنشانههایزیربررویمحصوالتمنطبقباایناستاندارد 
بررویمهرهچپگرد؛ 

-1گذاردنحرفL
-9گذاردننشانهمربوطبهاندازهرزوهمطابقباجدولشماره1؛ 
-3نامیانشانتجارتیتولیدکننده .

ياد آوري-درجنامیانشانتجارتیتولیدکنندهبرویمحصوالتیکهبهدلیلکوچکیابعاد،امکـاندرجبـررویآنهـاوجـود
ندارد،الزامینیست .

1-Connecting components
3

