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  ی است که در مهندس ی مهم  یاز انواع استاندارد ها یکی DIN استاندارد
گفت  م یمقاله به شما خواه نی در ا ما .ردیگ ی مورد استفاده قرار م

 .است یی کننده چه پارامترها نییتع و ستی چ DIN استاندارد

  نیبا ا ی تا شما مهندس گرام   دیکن ی ما را با ادامه مطلب همراه پس
 .دی استاندارد آشنا شو

 

 ست؟یچ DIN استاندارد 1#

 یسر  کیمتشکل از  یشود، منظور قرارداد ی صحبت از استاندارد م ی وقت
قرارداد،  نیاز ا هدف  .شده است ن یی تع شیاز پ یو چهارچوب ها نیقوان
  ایخدمت و  ک یو مشخصات مطلوب   تیفیک نییبه نظم و تع ی اب یدست

اند، مورد   رفتهیکه آن را پذ ی گروه یعنوان سرمشق برا به کاال است که
 .ردیگ ی اجرا قرار م

 :کند  ی م  نیی ما تع ی"استاندارد" چهار محور را برا ی فن دید از

 محصوالت  تیماه .1
 یتی ریمد  امور .2
 و انطباق ها  ی ابیارز .3
 یاجتماع یها تیمسئول .4
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مان" را به   ه یواژه "پا ی فرهنگستان زبان و ادب فارس دیبدان ستین بد
  و ردیو اساس قرار بگ هیر به عنوان پادر کارها و امو دی آن چه که با یمعنا

 .کرده است یواژه "استاندارد" معادل ساز  یبرا بماند،

 

که به  Deutsches Institut für Normung ایاستاندارد آلمان  مؤسسه
استاندارد کشور آلمان   ی سازمان مل نام م،ینام ی م "DIN" اختصار آن را

از سازمان   ی، به عنوان عضوDIN واقع سازمان استاندارد در .است
 ی م  تیحوزه فعال نیاز طرف کشور آلمان در ا ،ی الملل  نیب یاستانداردساز 

 .کند

 شد که ی محسوب م  ی رانتفاع یغ  ی مؤسسه استاندارد، در ابتدا انجمن  نیا
صنعت آلمان"   یاستانداردساز  تهی با نام"کم 1917خود را از سال  تیفعال

 .آغاز نمود (NADI) عنوانتحت 
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سازمان و   نی ا یها تیبا گسترش فعال 1926گذشت زمان، در سال  با
نام خود را به   ،یصنعت ریو غ ی از محصوالت صنعت  ی ع یوس  فیپوشش ط
از   شیب ی با استانداردساز  DIN به امروز تا .داد ریی تغ DIN استاندارد

 یفناور  یها  نهیزم ی توان گفت موفق به پوشش تمام   ی عنوان، م 3000
 .شده است

"سازمان   کی به عنوان  1975از سال  DINتوافق دولت فدرال آلمان،  با
استاندارد   یآلمان را در سازمان ها منافع  استاندارد" شناخته شد که ی مل
آن در  یمؤسسه که دفتر مرکز  نی ا .کند ی دنبال م یی و اروپا ی الملل نیب

  سیسالگرد تأس ن ی صدم 2017سال  در باشد، ی آلمان مستقر م  نیبرلشهر 
 .خود را جشن گرفت 

 

 نحوه عملکرد  یبررس 2#

DIN  بازرگان ها، تجار،  ع،ی صنا ندگانیمالقات متخصصان و نما یبرا ی مکان
ارائه  ریمصرف کننده ها و سا ،یبازرسان فن ،ی پژوهش یسازمان ها

 .است ی دهندگان خدمات عموم 

به نقطه نظر  ی اب یبا هدف دست ،ی مؤسسه با همفکر  نی ا نمتخصصا
بر   ی مبتن یاستانداردها جادیا یمشترک و در نظر گرفتن همه جوانب برا 

  ی و راست  ی شی هم اند به بازار را برآورده کند، یازهایکه ن ی اجماع عموم 
 .پردازند  ی مربوط به استاندارد م  نیقوان یی آزما
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در سطح  نفعانیمتخصصان و ذ ی و همکار  قیتحق جهی استاندارد، نت نیا
امکان ارسال  ع یصاحبان صنا یتمام  .است ی الملل  نیو ب یی اروپا ،ی مل

  یدرخواست، پروژه ها رشیپذ با .درخواست جهت اخذ استاندارد را دارند
قرار  ی تخصص  ی مورد بررس  ریز تهیکم 3توسط  یجار  نیاستاندارد طبق قوان

 :ردیگ ی م

 DIN مربوطه در استاندارد تهیکم .1
 CE مربوطه در سازمان استاندارد اروپا  ی فن تهیکم .2
 ISO ی الملل نیمربوطه در سازمان استاندارد ب تهیکم .3

 ،یقات ی کنندگان، مصرف کنندگان، مؤسسات تحق دیاعم از تول نفعانیذ هیکل
  یکننده، حق شرکت در پروسه اعطا شیآزما یو نهادها  ی مقامات عموم

از خود به  ی ندگ یرا به نما ی توانند کارشناسان ی م استاندارد را داشته و 
 .ند یاعزام نما DIN ی تخصص  یها تهیکم

 تی مسئول کی استاندارد وجود دارد که هر  تهیکم 70حدود   DIN در
  نیکار در سطح اروپا و ب جهت .را بر عهده دارند ی و حوزه خاص  نیعناو

  فهیوظ شوند که ی اعزام م ISO و CE به DIN ی متخصصان ز،یالملل ن
 .را به عهده دارند یاستاندارد ساز   ندیدر فرآ ی هماهنگ

 از دهند و ی پروژه را انجام م ی کل تی ری مد DIN واقع متخصصان در
نقطه نظر  کیبه  دنیرس یآلمان، برا یمجموعه استانداردها  یسازگار 

که به صورت  DIN استاندارد .کنند ی حاصل م نانیمشترک، اطم
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  ی نیبار مورد بازب کیسال  5است، حداقل هر  ی قابل دسترس  ی ک یالکترون
 .ردیگ ی قرار م

در استاندارد را از  تیعضو طی بازه شرا  نیدارندگان استاندارد، در ا اگر
 .خواهد شد دنظریبه آن ها تجد DIN نشان یاعطا در دست داده باشند،

 

 

 DIN موارد استفاده از استاندارد 3#

فوالد در  نهیدر زم  جیرا ی المل نیب  یاز جمله استانداردها DIN استاندارد
جهت نام  ژهی و  ی ستمیاستاندارد، از س نی ا .رود ی به شمار م رانیکشور ا

 .کند ی م یرو یفوالد پ یگذار 

و نقش پر رنگ آن در صنعت،   اژیآل نیا ادیز اریدر نظر گرفتن تنوع بس با
را جهت   ی متفاوت یها و البته استانداردها وهیحوزه، ش  نیکنندگان ا دیتول
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 DIN .دهند ی آن مورد استفاده قرار م یو نام گذار   حی صح یدسته بند
 .استانداردها است  لیقب نیاز ا ینمونه ا

عدد  کی نماد و  کیاز انواع فوالد شامل  کیهر  DIN استاندارد در
از انواع فوالد  ک ی نماد و عدد، معادل هر  نیا بیترک .باشد ی استاندارد م 

عدد از سمت   نی اول باشد؛ ی م X.XXXX عدد استاندارد به شکل نیا .است
 یی ایمیش بیماده، دو رقم بعد عنوان کننده ترک ی کننده گروه اصل انیچپ ب

  رندهیدربرگ تنها شمارش کننده انواع فوالد بوده و زین ی ان یفوالد و دو رقم پا
 .ستین ی خاص  یمعنا

و بعضًا   یی ایمیش  بیجهت مشخص نمودن ترک ی عامل زیاستاندارد ن نماد
از حروف و  ی بی نماد ترک نیا .از انواع فوالد است کیهر  ی استحکام کشش

 متریلیبر م لوگرمینماد با واحد ک نی در ا ی کشش استحکام .باشد ی اعداد م 
 .شود  ی مشخص م  st با دو حرف  زیمربع و نوع ساده فوالد ن

 

  مؤسسه یبا اعضا یآشنائ 4#

اعضا متشکل از شرکت  نیا عضو است که 1800 یدارا  DIN استاندارد
  لیاز قب گرید  یو سازمان ها ی انجمن ها، مقامات دولت ،ی خصوص  یها

 .باشد ی و توسعه م  قات ی صنعت، تجارت و تحق

کنند و  ی کمک م  یخود به استاندارد ساز  یها نهیهز  قیاعضا از طر نیا
 35500از  شیب نیچن هم .دارند یر یگ میدر روند تصم ی نقش فعال 
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از مصرف کننده و بخش  تیحما  قات،ی متخصص در حوزه صنعت، تحق
 یاستاندارد ساز  یدر پروژه ها  تیتخصص خود را جهت فعال ،یعموم 

 .دهند ی ارائه م DIN شده توسط تیر یمد

تالش ها، استانداردها و مشخصات بازار محور است که اهداف    نیا جهینت
 :دی نما ی م قیو تشو  لیرا تسه ریز

 یتجارت جهان  یارتقا •
 یساز  ی منطق  •
 ت ی فیک نیتضم •
 ست ی ز طیاز جامعه و مح حفاظت •
 و ارتباطات تیامن بهبود •
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 DIN بودجه استاندارد نی منبع تأم 5#

DIN ثبت  ی رانتفاع یانجمن غ  کیاست که به عنوان  ی سازمان خصوص  کی
فروش استاندارد ها و  قیدرصد بودجه آن از طر 60از  شیب .شده است

 .گردد ی م  نیو خدمات ارائه شده تأم ی فن ات ینشر ریسا

 :باشد ی م  ریمؤسسه شامل موارد ز  نیا ی مال نی تأم گرید منابع 

 درصد  63/ 2:  ی سازمان درآمد •
 درصد 18/ 6بابت انجام پروژه:  نهیهز افتیدر •
 درصد   9/ 6: تیعضو حق •
 درصد 6/8بودجه از دولت فدرال:  افتیدر •

 

 است؟ یاستفاده از استانداردها اجبار  ای آ 6#

  ی منبع اصل DIN مربوطه در نیمطابق با قوان ی فن  شرفتیو پ ینوآور 
  یبه استفاده موثر از استانداردها ازی ن محصول و خدمات هستند و تیفیک
محصول  کیکه مستلزم اثبات انطباق با  DIN استاندارد کاربران .دارند ی فن

  نامهیتوانند از خدمات صدور گواه یم  استاندارد خدمات هستند، ایخاص 
از  استفاده .استفاده کنند DIN تابعه یارائه شده توسط شرکت ها

 .ستیالزام آور ن ی استانداردها از نظر قانون
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 ایمورد در قانون   نیشود که ا ی الزم االجرا م ی از آن ها فقط زمان استفاده
 DIN که استاندارد یدر موارد ی حال، حت نیا با .شده باشد دیدر قرارداد ق

از آن ها   اغلب قانون ذکر نشده است، ایتوافق نامه   کیبه صراحت در 
در مورد   تی در موارد مسئول ژهیبه و ی حل و فصل اختالفات حقوق  یبرا
 .شود ی محصول استفاده م تیفیک

عدم  ای یرویدر مورد پ  یر یگ میکمک به تصم یها از استاندارد برا دادگاه
دقت نظر در  با شده استفاده کرده و دییتأ نیکننده از قوان دیتول یرویپ

در مورد استاندارد   قات ی تحق .کنند ی استانداردها احکام الزم را صادر م
 لیپتانس کند تا ی کمک م  گر ید  یبه شرکت ها و سازمان ها یساز 

 زهیدرک کنند و به آن ها انگ کیاستراتژ  یرا به عنوان ابزار  یاستاندارد ساز 
توسعه  هیتوان از استاندارد در مراحل اول ی عنوان مثال م  به .دهد یشتر یب

 .استفاده کرد دیمحصول جد  یبازار برا یآماده ساز  یبرا

 :اشاره نمود ریتوان به موارد ز  یم  یدر استاندارد ساز  قیتحق یای مزا از

 دیبازار جد  یر یگ شکل •
 ی گذار  هیسرما تیامن شیافزا •
 نیقوان  رییتغ یتالش برا ای  دیجد نیقوان وضع  •


