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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

به  29/6/90 نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام رتبطم و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين داردهاياستان و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي ردهاياستاندا
و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان رايب همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة
 اساس بر را مؤسسات و ها ازمانس گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط
 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و بهاگران

                                                 
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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  فني تدوين استاندارد  كميسيون
  " ويژگي ها و روش هاي آزمون – برپايه حاللشيشه پاك كن   -پاك كننده ها  "

  )تجديدنظراول(
  

 يا نمايندگی/ سمت و : رئيس
  عراقی ، عذرا

  )ترای داروسازیدک(
 

 کارشناس استاندارد

  :دبير
  رايگان ، زهرا

  )ليسانس شيمی(
 

 کارشناس استاندارد

  )اسامی به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  عزيره،موریيت
  )ليسانس شيمیفوق (
 

  محمود،حکيم نيا
  )ليسانس شيمیفوق (
 

  شهره، خالق پرست
  )ليسانس شيمی(
  

  عباس،  دليرج
  )بيو شيمی ليسانس  (
 
  برتا ،سازی زر

  )بهداشتليسانس (
 

  هزفاي ،طارمی
  )ليسانس شيمی(
 

  محمد فاضل عابدينی،
  )ليسانس شيمیفوق ( 
 

  فاطمه ،علی بيگی
  )شيمیفوق ليسانس (
  

  غفاری ، پری
  )ليسانس شيمی(
 

  عارفه ،کمپانی سعيد
  )دکترای شيمی(
  

  محمد، ميرزايی
  )ليسانس شيمی(
  

  زهرا محمودی امين،

  شرکت پاکشو
  
 

  شرکت پاکشو
  
 

  پاکشوشرکت 
  
  

  اداره کل آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو
  
 

  استاندارد کارشناس 
  
 

  شرکت ساينا
  
 

  شرکت پاکنام
  
 

  شرکت اتک
  
  

  آزمايشگاه مهر
  
 

  پاکسانشرکت 
  
  

  شرکت ساينا
  
  

  استاندارد کارشناس 



 د 

 

  )ليسانس شيمی(
  محمدی ، معصومه

  )ليسانس شيمی(
  

  موسويان،شيوا
  )شيمیفوق ليسانس (
  

  يوسفی زاد،کيوان
  )ليسانس شيمی(
  
 

  
  شرکت هنکل پاکوش

  
  

  شرکت دارو گر
  
  

 شرکت مهد تاژ



 ه 

 

  
  گفتار پيش

نخستين  " ويژگي ها و روش هاي آزمون –شيشه پاك كن برپايه حالل   -پاك كننده ها  " استاندارد
 و استاندارد ةمؤسسررسي توسط  ب اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و. تدوين شد  1371باردرسال 

در  و قرارگرفت  مورد تجديد نظرنخستين بار تائيد كميسيون هاي مربوط براي  و ايران تحقيقات صنعتي
 اينك .شد  تصويب 11/09/1391استاندارد شيميائي وپليمر مورخ  ملي ةكميت يهاجالس نهصدو هفتادونهمين

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمقررات مؤسس و انينقو اصالح قانون 3 ةماد كي بند استناد به

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خدمات،  و علوم ، صنايع ةزمين در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  .است   1371سال :  3305 اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين ةتهي براي كه منابع و ماخذي
شوينده و  انجمن صنايع،  شركت مهد تاژ ،شو شركت پاكهاي آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه  - ١

 آزمايشگاه مهر وبهداشتي وآرايشي 

  
 

2- CAN/CGS-2.55-:1997GLASS CLEANER 
3- IS : 8540 : 1986 GLASS CLEANER , LIQUID - SPECIFICATION 
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  ويژگي ها و روش هاي آزمون –  برپايه حالل شيشه پاك كن - پاك كننده ها 
  

  هدف و دامنه كاربرد   1
 ،روش هاي آزمون ، ي فيزيكي و شيميايي ، نمونه برداري هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي ها

سطوح به منظور تميز كردن  كهاست هاي مايع با تركيب مشخصي كننده انه گذاري پاك بسته بندي و نش
  .  استفاده مي شود  اي شيشه

سطوح پالستيكي مناسب نمي باشد ، و به دليل اثرات نامطلوب بر روي سطوح اين محصول براي تميز كردن 
  . ر رود بعنوان پاك كننده مايع در شيشه شوي هاي اتوماتيك  نبايد بكا ديگر

  .اين محصول نمي تواند جايگزين شيشه پاك كن خودرو باشد
  .  كاربرد ندارد بدون حاللاين استاندارد درمورد محلول هاي شيشه پاك كن 

  
  مراجع الزامي   2

. به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    ملي ايران  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد
صورتي كـه بـه مـدركي بـا ذكـر تـاريخ       در . شودن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميبدين ترتيب آ

. آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيستها و تجديدنظرهاي بعدي اصالحيهانتشار ارجاع داده شده باشد، 
خـرين تجديـدنظرها و   ها ارجاع داده شـده اسـت، همـواره آ   در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آناصالحيه
  : ر براي اين استاندارد الزامي استجع زيااستفاده از مر

ويژگي ها –، الكل اتيليك  1385سال :   161استاندارد ملي ايران شماره    1- 2  

ويژگي ها و  -تجزيه  مورد مصرف در آزمايشگاه ، آب1381 سال:  1728استاندارد ملي ايران شماره    2- 2

 روش هاي آزمون

نمونه برداري –، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 1380 سال 1770 : استاندارد ملي ايران شماره    3- 2  

مواد فعال در اندازه گيري   - ، مواد فعال درسطح 1388 سال 3178- 3 : استاندارد ملي ايران شماره    4- 2

روش آزمون –سطح آنيوني سنتزي با  تيتراسيون كاتيوني   

روش  اندازه گيري  –ينده ها ا، روش هاي آزمون زد1373 سال 3178- 4 : استاندارد ملي ايران شماره    5- 2

ماده فعال كاتيوني با وزن ملكولي باال – 1قسمت  - فعال كاتيونيميزان ماده   
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روش  اندازه  –، روش هاي آزمون زدآينده ها 1373 سال 3178- 9 : ن شمارهاستاندارد ملي ايرا    6- 2

غيريونيگيري مقداركل  ماده   

روش اندازه گيري آب  –موتورمايع خنك كننده ، 1380 سال 6228 : استاندارد ملي ايران شماره    7- 2

 موجود توسط محلول كارل فيشر

 - نقطه اشتعالتعيين   -،فرآورده هاي نفتي و رنگ1388سال 12691 :استاندارد ملي ايران شماره    8- 2

   Abel روش بسته

2-9  ASTM D3695 - 95(2007) Standard Test Method for Volatile Alcohols in Water by 
Direct Aqueous-Injection Gas Chromatography
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  هاويژگي        3
  
 ويژگي هاي عمومي   1- 3

   
 . باشد  آزار دهندهو عاري از بوي ف شفايكنواخت ،شيشه پاك كن بايد محلول    1-1- 3

 

ضمنا داراي . باشد   دارو سازمان غذا ومجاز اقالم ليست  ءجزبايد  يد مصرفتمامي موا    1-2- 3
  .تركيباتي كه در شرايط معمول مصرف ،سمي هستند ،نباشد

  
  شرايط نگهداري   1-3- 3

در  دور از تابش مستقيم آفتاب و و  )c40– c5(در شرايط معمول انبارش  ،محلول شيشه پاك كن 
  .  بايد تا زمان انقضا تعيين شده توسط سازنده، ويژگي هاي خود را حفظ كندظروف در بسته 

  
 شيميايي فيزيكي و ويژگي هاي     2- 3

   
  تركيبات 2-1- 3

ي و ي تك عامل الكل ها(آب ، حالل ها ،  هاي سنتزيداراي پاك كننده مي تواند محلول شيشه پاك كن 
  .  باشد و اسانس ورنگ )ول اتر، گليكول ، گليكچند عاملي

نمكهاي قليايي نبايد  وول منواتيل اتر ، قلياهاي معدني اتر ، اتيلن گليك متيل ول منوگليك از متانل ، اتيلن
  . در اين فرآورده استفاده شود 

  
يايي آن يزيكي و شيماستاندارد مورد آزمون قرار گيرد ويژگي هاي ف 5  چنانچه نمونه طبق بند 2-2- 3

  . استاندارد باشد  بايد طبق جدول يك 
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  فيزيكي و شيميايي شيشه پاك كن ويژگي هاي  -1 جدول

  
 ويژگي ها  رديف

  
  بندطبق روش آزمون  حدود قابل قبول 

محلول يكنواخت و   شكل ظاهري   1
  شفاف طبق استاندارد

3-1-1  

  حداقل     )    برحسب درجه سلسيوس(نقطه اشتعال   2
  

28  5-2  

  حداكثر     )                 درصد جرمي(آب موجود      3
  

91  5-3  

   حداقل                             )درصد جرمي(   aحالل  4
  )الكل اتيليك يا الكل ايزوپروپيليك يا مخلوط آنها( 

9  5-4  

  ثرحداك                    ) درصد جرمي(مواد غير فرار     5
  

2  5-5  

  حداقل)           درصدجرمي(مواد فعال در سطح كل    6
  

2/0  5-6  

7  pH  
 

11-7  5-7  

  خوردگي آلياژ آلومينيم  8
  

  8-5  طبق روش آزمون

a بايد آن  ويژگي هاينمونه الكل اتيليك نيز بايد نمونه برداري وموردآزمون قرارگيرد و  ، در صورت استفاده از الكل اتيليك  
   .باشد161شماره  ايران ندارد ملياستا طبق
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  نمونه برداري        4
  .دهيدانجام     1380سال   :1770طبق استاندارد ملي  را نمونه برداري

  
  روش هاي آزمون        5
زمون ها بايد از مواد شيميايي خالص آزمايشگاهي و همچنين آب مقطر طبق استاندارد آ در تمامي  1- 5

  .شود استفاده) 3درجه ( 1381سال  1728يران به شماره ملي ا
  
  اندازه گيري نقطه اشتعال      2- 5

  .  اندازه گيري كنيد1388سال  : 12691طبق استاندارد ملي ايران شماره  را نقطه اشتعال نمونه 
 
  اندازه گيري آب    3- 5

  . .اندازه گيري كنيد  1380 سال :  6228را طبق استاندارد ملي ايران شماره   نمونه ميزان آب 
  
  اندازه گيري حالل    4- 5

دو روش براي اندازه گيري الكل اتيليك والكل ايزوپروپيليك بيان شده است كه روش گازكروماتوگرافي 
  .ارجح مي باشد

  
  به روش گازكروماتوگرافي اندازه گيري الكل اتيليك والكل ايزوپروپيليك   4-1- 5

  .اندازه گيري كنيد   ASTM D-3695ايزوپروپيليك را طبق استاندارد ميزان الكل اتيليك والكل 
  
  وزن مخصوصاز طريق الكل ايزوپروپيليك   اندازه گيري   4-2- 5
  
به طريق پيكنومتري وزن مخصوص نمونه را اندازه گيري كنيد ، سپس با استفاده  از جدول   1- 4-2- 5

هاي ديگر درصد حجمي الكل ن افزودني حات الزم نسبت به ميزاو با توجه به تصحي 2شماره 
  .ايزوپروپيليك را بدست آوريد

  
  اندازه گيري الكل اتيليك از طريق وزن مخصوص   4-3- 5

بند 1381سال:  1022ميزان الكل اتيليك نمونه را بوسيله الكل سنج و طبق استاندارد ملي ايران  شماره 
  .اندازه گيري كنيد) 5-2-1(

  
  



6 

 

  
  
  
  مواد غير فرار ه گيري زاندا   5- 5
  
  وسايل   1- 5- 5

  و وسايل معمولي آزمايشگاهي
   

  c2  c105 گرمخانه قابل تنظيم در    1-1- 5- 5
  
  c2 c45  گرمخانه خالء قابل تنظيم در   1-2- 5- 5

  
  حمام بخار  1-3- 5- 5
  
  
   انجام آزمونروش    2- 5- 5

 g100  با دقت از نمونه راmg1  ،قبال به وزن ثابت رسيده و وزن شده  در يك ظرف تبخير شيشه اي كه
سپس . تا خشك شدن حرارت دهيد )  3- 1- 5-5بند (سپس آنرا روي حمام بخار . است توزين كنيد 

  . قرار داده و پس از رسيدن به وزن ثابت ، وزن كنيد ) 1- 1- 5-5بند (ظرف تبخير را در گرمخانه 
  

انجام ) 2-1-4-5بند (در گرمخانه مشاهده شد ، خشك كردن را  چنانچه تجزيه  يا تغيير رنگ روي باقيمانده -يادآوري 
  . دهيد 

  
  بيان نتايج    3- 5- 5

  . محاسبه كنيد  ) 1(درصد جرمي مواد غير فرار نمونه رااز معادله 
  

100  )                         1(معادله 
m

m1 × =A  
 

  :كه در آن 
A     ر درصد جرمي مواد غير فرا  

1m    باقيمانده بر حسب گرم  جرم  
m      نمونه بر حسب گرم جرم  
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   اندازه گيري مواد فعال درسطح   6- 5
  
اندازه  1388سال :  3178- 3نيوني را طبق استاندارد ملي ايران شماره آمواد فعال در سطح   6-1- 5

  .گيري كنيد 
اندازه  1373سال :  3178-4ران شماره مواد فعال در سطح كاتيوني را طبق استاندارد ملي اي  6-2- 5

  .گيري كنيد 
اندازه  1372سال :  3178- 9مواد فعال در سطح نانيوني را طبق استاندارد ملي ايران شماره   6-3- 5

  .گيري كنيد 
  
  pHانداره گيري     7- 5

pH   توسط مستقيما  محلول شيشه پاك كن راpH  متر در دماي محيط اندازه گيري كنيد .  
  
  آلومينيوم خوردگي آلياژ    8- 5

عاري از چربي يك قطعه آلياژ آلومينيوم به واز محلول شيشه پاك كن را روي سطح تميز  l m 1تقريبا 
ساعت  6پس از . بريزيد و روي آنرا با شيشه ساعت بپوشانيد  mm 150  mm 75  mm 1ابعاد 

از نظر را آلياژ  .هوا در دماي اتاق خشك كنيد  قطعه آلياژ را بيرون آورده و با آب مقطر بشوئيد و به وسيله
  . بررسي كنيد  تغيير رنگخوردگي و 

  . هيچ گونه خوردگي و يا لكه روي آن نبايد مشاهده شود 
  
  بسته بندي        6

  . بايد در ظروف مناسب و مقاوم هنگام حمل و نقل بسته بندي شود محلول شيشه پاك كن 
  
  نشانه گذاري         7

به زبان فارسي يا براي مصارف داخلي به  وبا مركب پاك نشدني ات و مطالب زير بايد بطور خوانااطالع
  . شود  درجدر روي بسته بندي  زبان انگليسي  يا زبان مورد تقاضاي كشور خريدار

  
  توليد كنندهنشاني كارخانه نام و    7-1
  و عالمت تجارتي  صولمحنام    7-2
  سري ساخت  و اءانقض ،تاريخ توليد    7-3
  روش مصرف    7-4
  باحد روا داري وزن يا حجم خالص    7-5
  هشدارهاي الزم    7-6
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هنگام مصرف از  توصيه مي شودبا چشم تماس پيدا نكند ،  )دور از دسترس كودكان نگهداري شود(
  . دستكش استفاده شود 

   .صفحات نمايشگر استفاده نشود  وروي سطوح شيشه اي ضد انعكاس نور 
  مواد متشكله     7-7
  ايرانساخت     7-8
  شماره پروانه بهره برداري و ساخت سازمان غذا و دارو يا كد بهداشتي     7-9
  عالمت استاندارد ايران  7-10
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  وزن مخصوص الكل ايزوپروپيليك دردماهاي مختلف - 2جدول  
°C15  °C20  درصد حجمي  

9972/0  9962/0  1  
9954/0  9944/0  2  
9939/0  9926/0  3  
9930/0  9909/0  4  
9904/0  9893/0  5  
9890/0  9877/0  6  
9875/0  9862/0  7  
9862/0  9847/0  8  
9849/0  9833/0  9  
9836/0  9830/0  10  
9824/0  9808/0  11  
9812/0  9897/0  12  
9800/0  9876/0  13  
9788/0  9776/0  14  
9777/0  9765/0  15  
9760/0  9754/0  16  
9753/0  9743/0  17  
9741/0  9731/0  18  
9728/0  9717/0  19  
9715/0  9703/0  20  
9703/0  9688/0  21  
9689/0  9669/0  22  
9674/0  9651/0  23  

  
  
   

  
  
  


