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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده

 29/6/90نام 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  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مـي  تهيـه  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 كنند دركميتة
ملـي   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
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  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) كـدكس غـذايي    كميسـيون  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 استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 اسـتاندارد  اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
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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  كميسيون استاندارد  
 » اي آزمونه روشو  ها ويژگي –اجاق گاز   كننده پاك مايع «

   تجديد نظر اول

  سمت يا نمايندگي  رييس
   كارشناس سازمان ملي استاندارد   عراقي، عذرا

  )دكتراي دارو سازي(

  دبير
  پژوهشگاه استاندارد   گرگري، باقر ياحسان

 )شيمي ليسانس (

  )اسامی به ترتيب حروف الفبا(اعضا
  شركت پاكشو  هتيموري، عزيز

  )شيمي فوق ليسانس (
 

  شركت پاكشو  نيا، محمود حكيم
  )شيمي فوق ليسانس (
 

  شركت پاكنام  عابديني، محمدفاضل
  )شيمي فوق ليسانس (
  

  شركت شيمي قهرمان                                            علي بيگي ،فاطمه      
  )فوق ليسانس شيمي (
 

  آزمايشگاه همكار مهر  غفاري، پري
  )شيمي ليسانس (
 

  شركت پاكسان  كمپاني سعيد، عارفه
  )دكتراي شيمي(
  

  محسني، سيد احمد                                               شركت مهد تاژ
  )شيمي  ليسانس(
 

  شركت ساينا  ميرزايي، محمد
  )شيمي ليسانس (
 



 د 
  

  تاژشركت مهد   يوسفي زاد، كيوان
 )شيمي ليسانس (



 ه 
  

 پيش گفتار
تدوين  1380نخستين باردرسال  "اي آزمونه روشو  ها ويژگي –اجاق گاز   كننده پاك مايع "استاندارد 

و تائيد   ازمان ملي استاندارد ايرانس س پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسطاين استاندارد براسا. شد 
 اجالس يكهزارو سي وسوميندر  و كميسيون هاي مربوط براي نخستين بار مورد تجديد نظر قرارگرفت 

 3 ةماد يك بند استناد به اينك .شد  تصويب 6/12/1391استاندارد شيميائي وپليمر مورخ  ملي ةكميت
 به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمقررات مؤسس و قوانين اصالح قانون

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

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت
  .است   1380سال :  6071اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين ةتهي براي كه و ماخذيمنابع 
 

  1391سال آزمايشات انجام شده در پژوهشگاه استاندارد و شركت پاكشو 
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  اي آزمونه روشو  ها ويژگي –اجاق گاز   كننده پاكمايع 

  هدف و دامنه كاربرد  1
  بندي و  ، بستهبرداري نمونهاي آزمون، ه روش، اه ويژگيهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين 

  :شوند بندي مي به دو دسته طبقه  اين فراورده. دباش مياجاق گاز   كننده پاكگذاري مايع  نشانه
  .فقط براي سطوح لعابي قابل استفاده است: نوع اول) الف
  .نوع دوم براي كليه سطوح قابل استفاده است  كننده پاك مايع: نوع دوم) ب
هاي حرارت ديده و آلودگي هاي ديگر سطوح اجاق  براي پاك كردن باقي مانده كربن، چربي  ن فراوردهاي

  .گازهاي خانگي و صنعتي كاربرد دارد

  مراجع الزامي  2
. است شده داده ها ارجاع آن استاندارد ملي ايران به مقرراتي است كه در متن اين الزامي زير حاوي مدارك

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . شود جزئي از اين استاندارد محسوب مي بدين ترتيب آن مقررات
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران  انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ديد ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تج در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن نظرها و اصالحيه

  : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده
  برداري نمونهروش  –هاي آرايشي و بهداشتي  ه، فرآورد1381سال : 1770ملي ايران  استاندارد   2-1

  ها ويژگي  3

  هاي عمومي  ويژگي  3-1
  كننده پاكاين  .دنباش و عاري از ذرات خارجياجاق گاز بايد به صورت يكنواخت  ايه كننده پاك 3-1-1

  .باشد نبايد حاوي تركيبات هيدروكربن كلره
از قبيل (گونه اثر مشهودي طبق دستورالعمل سازنده به كار رود، نبايد هيچ  كننده پاكچنانچه  3-1-2

  .اردروي سطح استفاده شده باقي بگذ )....مات شدگي، كدري، 

  شيميايي فيزيكي و هاي  ويژگي  3-2

             .اجاق گاز بايد طبق جدول  شماره يك باشد  كننده پاكشيميايي مايعات  و  فيزيكي هاي ويژگي 3-2-1
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  اجاق گاز  كننده پاكي فيزيكي و شيميايي مايع ها ويژگي -1جدول 

  مشخصات رديف
  حدود قابل قبول

  بند آزمون
  ومنوع د  نوع اول

1   pH      2-5طبق بند  13  ___  حداكثر  

  1-5طبق بند   2  7  حداكثر        جرميدرصد ،   NaOH بر حسب  يي آزادقليا   2

مطابق     آزمون كارايي   3
  استاندارد

  3-5طبق بند   ___

  5-5طبق بند   1/0  1/0  حداكثر       جرميدرصد ،نامحلول در آب مواد    4

  4-5طبق بند   1  1  حداقل        جرميو قليايي آزاد  درصد مواد غير فرار تفاضل    5

  برداري نمونه  4
بايد طبق استاندارد ملي ايران  ،اجاق گاز و همچنين معيار پذيرش يك بهر  كننده پاكاز مايع  برداري نمونه

  .شودانجام  1381سال : 1770شماره 

  آزمونهاي  روش  5
  قليايي آزادگيري  اندازه  1- 5
  يا واكنشگرها/ و مواد  1-1- 5
  ، خنثي شدهدرجه 96الكل اتيل   1-1-1- 5

تا ظهور رنگ  mol/l 1/0الكل مورد استفاده را در حضور معرف فنل فتالئين با پتاسيم هيدروكسيد الكلي 
  .كنيدخنثي ارغواني كمرنگ 

  باريم كلرايدمحلول   1-1-2- 5
g10 كلرايد باريم )BaCl2, 2H2O) ( را درml100 ا نقطه جوش حرارت دهيدآب حل كرده و ت .ml5/0  

         mol/l1/0به آن افزوده و محلول را با سديم هيدروكسيد  )5- 1- 1- 5بند(فتالئين شناساگر فنل
  .خنثي كنيد )4-1-1- 5بند(

  mol/l1/0 اسيد كلريدريكهيدرومحلول استاندارد   1-1-3- 5
  .استفاده كنيد) تيترازول(از محلول تجاري آماده

  mol/l1/0استاندارد سديم هيدروكسيد  محلول  1-1-4- 5
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  .استفاده كنيد) تيترازول(از محلول تجاري آماده
  محلول شناساگر فنل فتالئين  1-1-5- 5
g5/0  فنل فتالئين را درml 100  حل كنيد )1-1-1- 5بند(خنثي شده الكل اتيل. 

  آزمونانجام روش   1-2- 5
ml 100 آب مقطر را تا نقطه جوش حرارت دهيد .g5  با تقريب كه مونه مورد آزمون رانازg  001/  توزين

را به آن ) 2-1-1-5بند (محلول باريم كلرايد خنثي شده ml10ه آرامي ب بيفزاييد سپسبه آن  ايد نموده
 )3-1-1-5بند(هيدروكلريدريك اسيدتوسط محلول  را آن سرد كرده سپس C70محلول را تا  افزوده و

  .تيتر كنيد تا از بين رفتن رنگ صورتي،)5- 1- 1- 5بند(فتالئين فنل حضوردر 
  محاسبه  1-3- 5

  .محاسبه كنيد 1معادلهرا از  NaOH درصد جرمي قليايي آزاد برحسب

         )1(  
M

  N V 4  = قليايي آزاد برحسب  جرميدرصدNaOH  
  :كه در آن

V   ؛يترل ميليمصرفي برحسب هيدروكلريدريك اسيد حجم  
N  ؛،برحسب مول بر ليترمصرفيهيدروكلريدريك اسيد  غلظت 

M  برحسب گرم ،نمونه  جرم.  
  pHاندازه گيري   2- 5
 وسايل   2-1- 5

5 -2-1-1   pHمجهز به الكترود شيشهمتر ،  
 انجام آزمونروش   2-2- 5

هاي بافر  وللمحكه قبال آن را با متر pHاز نمونه را به بشر منتقل نموده، با استفاده از   ml100حدود 
  .كنيدمحلول را تعيين و عدد به دست آمده را گزارش  pH ايد كاليبره نموده

  آزمون كارايي  3- 5
 يا واكنشگرها/مواد و  3-1- 5

 چرك استاندارد  3-1-1- 5

و سپس تا دماي محيط آن را سرد  حرارت دهيد )C )2 ± 80مخلوطي از تركيبات زير را در دماي
  .را خوب به هم بزنيد تا به صورت خمير يكنواختي درآيد رده و مخلوطك
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   g154  جامد نباتي  روغن
   g66  مايع نباتي  روغن

   g110  دنبه ذوب شده گوسفند
   g20  شير
   g22  قند

   g150  رب گوجه فرنگي
 گاز پاك كن استاندارد  محلول  3-1-2- 5

  :زير تهيه كنيد بمحلولي با تركي
  يجرم در صد  ماده
  6  دروكسيدهيسديم     
  3  ) جرمي %95با خلوص ( سديم لوريل سولفات    
  10  توكسي اتانل وب - 2    
  81  آب    

 وسايل   3-2- 5

 )5 ± 245( C                                              ن، با قابليت تنظيم دماآو   3-2-1- 5  

  g001/0 فكيك پذيريتبا ترازو،   2-  3-2- 5
با قطر دهانه  بشقاب هاي شيشه اي مخصوص كشت ميكروبي  ظروف شيشه اي يكسان،  3-2-3- 5

mm 120   
 آزمون انجامروش   3-3- 5

) g02/0 ± 8/0( از چرك استاندارد)ف وظر از  هر كدام را به وسيله برس نرم روي سطح )1-3-3-5بند
      آون وندر C250دردماي دو ساعت به مدت را  اي هشيشظروف سپس . بماليد )3-2-3-5بند(اي شيشه

  .يگذاريد تا دماي محيط خنك شوند، ظروف را از آون بيرون آورده و  سپس. قرار دهيد  )1-2-3- 5بند (

درآن دقيقه  30مدت منتقل نموده و به  )C)2 ± 80با دماي آون بهآغشته به چرك را  اي شيشه وفظر
 از محلول گاز پاك كن استاندارد  ml 50فوظر سه عدد از   بهآون در داخل  سپس .دما نگهداريد 

     و پس از ببنديدرا  آون بدر. فزاييداز محلول نمونه بي  ml50و به سه ظرف ديگر  )2-1-3- 5بند(
دور ريخته و با جريان ماليم آب ها را  داخل آن  كننده پاكخارج نموده و مايع  آونظروف را از  دقيقه 30

 ميزان بايد ن. شسته شده را به صورت چشمي مقايسه كنيد اي شيشهظروف . ظروف را شستشو دهيد
  .چرك بري نمونه از مرجع كمتر باشد

  يي آزادو قليامواد غير فرار تفاضل   4- 5
  مانده خشك  گيري باقي اندازه  4-1- 5
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   وسايل    4-1-1- 5

   C250 ، با قابليت تنظيم دمادرآون 1- 4-1-1- 5
   g 001/0تفكيك پذيري با ترازو،   2- 4-1-1- 5
    mm 75درپوش دار با قطر دهانه  ظرف تبخير،  3- 4-1-1- 5
  روش اجراي آزمون  4-1-2- 5
g 5  تقريباز نمونه مورد آزمون را باg  001/0 ثابت كه به وزن  )3-1-1-4-5بند(در يك ظرف تبخير

 ،پس از اين مدت. خشك كنيد )1 ± 3(hبه مدت ) C )5 ± 105 در دماي آون ونتوزين و در رسيده،
پس از  . كنيدمنتقل  خشكانهظرف تبخير را از آون بيرون آورده و بالفاصله درپوش آن را گذاشته و به 

  .كنيدآن را توزين  دوبارهتا دماي محيط، خنك شدن 
  محاسبه  4-1-3- 5

  .محاسبه كنيد 2 معادلهاز  برحسب درصد جرمي  رامواد غير فرار 
       )2(  100  ×

m

mm 12   =مواد غير فرار  

  :كه در آن
m بر حسب گرم؛ ،نمونه  جرم  

m1  برحسب گرم؛ ،ظرف تبخير خالي همراه با درپوش آن جرم  
m2  برحسب گرم،مانده نمونه و درپوش  همراه با باقي ظرف تبخير جرم.  

  و قليايي آزادمواد غير فرار تفاضل    4-2- 5
  .محاسبه كنيد 3 معادلهرا از تفاضل مواد غير فرار و قليايي آزاد 

            )3                                                                      (A-B   = و قليايي آزادفرار  مواد غيرتفاضل  
  :كه در آن

A   مواد غير فرار؛ جرميدرصد  
B درصد قليايي آزاد.  
  گيري مواد نا محلول در آب اندازه  5- 5

  وسايل   5-1- 5
  41يا كاغذ صافي واتمن )4شماره (شيشه اي متخلخلبوته    5-1-1- 5

  آزمون انجامروش   5-2- 5
g 20  تقريب  بااز نمونه راg 01/0  در وزن كرده وml 100 بوته را از يك  آب مقطر حل كنيد سپس آن

و محتويات آن بوته شيشه اي متخلخل . عبور دهيد كه قبال به وزن ثابت رسيده است شيشه اي متخلخل 
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و محتويات آن را تا رسيدن به وزن ثابت در اي متخلخل  بوته شيشه. را به طور كامل با آب مقطر بشوييد
   .خشك و در خشكانه خنك كنيد و سپس وزن كنيد) C)5 ± 105       دماي

  محاسبه  5-3- 5
  .محاسبه كنيد 4 معادلهاز  برحسب درصد جرميمواد نا محلول در آب را

       )4                                               (100  ×
m

mm 12   =مواد نا محلول در آب  

  :كه در آن
m بر حسب گرم؛، نمونه جرم  

m1  برحسب گرم؛كه قبال به وزن ثابت رسيده است  ، جرم بوته شيشه اي متخلخل  
m2   برحسب گرم ،بعد از صاف كردنجرم بوته شيشه اي متخلخل.  

  بندي بسته  6
و شيميايي روي  فيزيكيمناسب كه از نظر بهداشتي  بندي بسته يكبايد در اجاق گاز  كننده پاكمايع 

  .شود بندي بستهمحتوي اثر نداشته باشد، 

  گذاري نشانه  7
اطالعات و مشخصات زير بايد بطور خوانا و با مركب پاك نشدني به زبان فارسي و براي صادرات به زبان 

  . شودذكر  بندي بستهكشور خريدار روي زبان انگليسي و يا 
   ؛كنندهنام و نشاني كارخانه توليد        7-1
  نام فراورده و عالمت تجاري؛       7-2
  شماره پروانه ساخت سازمان غذا و دارو؛     7-3
    ؛ري ساختانقضا، س و تاريخ توليد     7-4
   ؛، همراه روادارييا حجم خالص وزن      7-5
  ؛نام مواد متشكله     7-6
   ؛روش مصرف     7-7
  ؛ "داري شود دور از دسترس كودكان نگه"عبارت      7-8
   ؛موارد مصرف       7-9
   ؛هاي موارد استفاده حدوديتم      7-10

چنانچه داخل محفظه اجاق گاز را با هر يك از محلولهاي گاز پاك كن تميز نموده ايد حتما قبل از : هشدار 
  با دستمال مرطوب پاك نمائيد   محفظه اجاق گاز  را استفاده 

  
  


