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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  اتمقکرر  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29رخ دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکو  و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  یدولت غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .ودش می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد ساسا بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
 المللکی الکتروتکنیک    بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . یدنما اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  دارد ایرانسازمان ملی استان ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، نجشس وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 گفتارپیش

روش  – اا در برابر شوینده ا  غیاخور شیشهظرو  بررو  سرامیکی  تزییناتمقاومت تعیی   »داستاندار

 و شده تدوی  و تهیهان سازمان ملی استاندارد ایرتوسط  مربو  اا درکمیسیون آن نویسپیش که  « آزمون

 قرار تصویب مورد 3/9/1323مورخمواد معدنی استاندارد  ملی کمیتۀ اجحس دویست و بیست ودومی در

 تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی میسیونک در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 منبع و ماخی  که برا  تدوی  ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است: 

 
ASTM C676: 2009, Standard Test Method for Detergent Resistance of Ceramic Decorations 

on Glass Tableware 
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در برابر  اي غذاخوريشیشهظروف برروي سرامیكی  تزيیناتمقاومت تعیین    

 روش آزمون – ها شوينده

 و دامنه کاربرد هدف  0

ه روش مناسب و  تجدیدپییر برا  تعیی  مقاومت شویندگی دکور یارا استاندارداد  از تدوی  ای   0-0

  .ا  کار شده استتزیینات سرامیکی است که بر رو  ظرو  شیشهو 

 
ولیت برقرار  ئدرصورت وجود چنی  موارد ،مس درای  استاندارد تمامی موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. -هشدار

 شرایط ایمنی و سحمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده کاربر ای  استاندارد است.
 

کند که در  ا  فراا  می ینات لعاب شیشهیبزار  را برا  برآورد عملکرد کیفی تزای  روش آزمون ا 0-1

اا  با فسفات باال قرار دارند. ای  روش آزمون در موارد ارزیابی عملکرد  انگام کاربرد در معرض شوینده

 آزاد ساز اا  با فسفات باال پیش از آزمون برا   تسریع شده در برابر شوینده در تماساا،  بلندمدت لعاب

 ( شباات دارد.1-9استاندارد بندفلز سنگی  )به مانند روش آزمون 

 مراجع الزامی 2

اا ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود.ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن ی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصححیهدر صورت

اا ارجاع داده شده موردنظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا موردنظر است.اا  بعد  آناست، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 

 ستفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:ا
2-1 ASTM C927 Test Method for Lead and Cadmium Extracted from the Lip and Rim 

Area of Glass Tumblers Externally Decorated with Ceramic Glass Enamels 

 اصطالحات و تعاريف 1

 شود: زیر استفاده می برا  ای  استاندارد اصطححات و تعاریف

1-0  

 مقاومت شويندگی

 ؛ اا درجه مقاومت در برابر عم  شیمیایی شوینده
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 وسايل  4

فوالد ضدزنگ که دما  محلو  را  ا ازمخزن کنتر  شده ترموستاتیکی،ترجیح -محفظه آزمون 4-0

 کند. حف  میC˚(9±69 )محدوده در

ا  که از تماس آزادانه و  اا جهت ارزیابی به شیوه مونهآزداشت  ابزار  برا  نگه - آزمونهدارنده نگه 4-2

 و محلو  آزمون اطمینان حاص  شود. تزیینات رو  شیشهبدون مانع بی  

 ها آزمونه 5

 .شودسرامیکی تشکی  می تزییناتبا  ا شیشهسفره  ظرو  ولوازماا از  آزمونه 5-0

 محلول آزمون 6

آب مقطکککر را آمکککاده  23%و  (Na4P2O7·10H2O)پیروفسکککفات سکککدی   3را از%محلکککو  آزمکککون  6-0

 .(m/m)کنید

 انجام آزمونروش  7

از ار  مشابه ا ور کنید. قطعه غوطهC˚(9±69 )در محلو  آزمون در دما   h9اا را به مدت  آزمونه 7-0

    عنوان نمونه شااد     به با محلو  تماسآزمون را بدون  مورد ا  با تزیینات سرامیکینوع ظر  شیشه

، h9 پس ازاا فراا  شود.  آزمونهشیمیایی بر  میزان تاثیر محلو دار  کنید تا امکان قضاوت در مورد هنگ

اا را مورد  کنید و آن خش  شیر شسته وبا پارچه به خوبیاا را از محلو  بردارید، زیر آب جار   آزمونه

 ارزیابی قرار داید.

 .کنید بند ردهاا  زیر  سکحیکی از  باور   غوطه h9را بعد از تزیینات  7-2

 براقیت؛از بی  نرفت   -1 رده

 ؛1مات شدگی دکور، براقیتاز بی  رفت   -9 رده

 کدر ؛افت قاب  توجه  -3 رده

 .تزییناتاز بی  رفت  کام   -2 رده

 نتايج بیان 8

 .بند  کنید اا  زیر درجه یکی از کحسباور  مطاب   غوطه h9را بعد از  تزیینات 8-0

 ا  مشهود نیست. یچ حملها -1 کحس

که البته در زوایا  کمتر  23˚با نگاه از زاویه  تماسی بر سطح مورد یپدیدار شدن زنگار یا لکه مر -9 کحس

 مشهود نیست. 39˚از 

 مشهود است. 39˚کند و در زوایا  کمتر از  لکه مشخص که تصاویر بازتابیده را محو نمی -3 کحس

مشهود  39˚زنگار گرفته که در زوایا  کمتر از  اگ فاحش یا سطح شدیدلکه مشخص با تغییر رن -2 کحس

 نماید. است و تصاویر بازتابیده را محو می

                                                 
1 - Opacity 
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 ؛سفیدشدگی احتما سطح تیره یا مات با  -3 کحس

 ؛سوراخ شدگیبا  امراهاز بی  رفت  قاب  توجه لعاب  -6 کحس

 تماس.از بی  رفت  کام  لعاب در سطح مورد  -3 کحس

 آزمون رشگزا 3

 گزارش آزمون باید دارا  اطحعات زیر باشد:

 ارجاع به ای  استاندارد ملی؛ 3-0

 ؛استفاده شده تولیدینی مورد استفاده و چرخه یاا  آزمون شده، شام  مواد تز آزمونه مشخصات 3-2

 ؛ور  غوطه h9اا بعد از  ردهاا به  آزمونهبند   درجه 3-1

 ده آزمون.تاریخ آزمون و نام انجام دان 3-4

 2اريبیو ُ 0دقت 01

و میزان ه کرد زیرا درجه یای  روش آزمون ارا اریبیتوان در مورد دقت و ُپییر  را نمی ایچ اظهاریه توجیه

 شود. بند  ذانی تعیی  می درجه روشبا استفاده از تاثیر حمله شیمیایی 

                                                 
1 - Precioin 

2 - Bias 


