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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  29/6/90نام 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  35838/206ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان 
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 كوششيو شود مي انجام مرتبط 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

يس نو 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 هايياستاندارد 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 دارداستان 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 ليالمل 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 استانداردهاي 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 استانداردهاي

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 براي 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 ار مؤسسات و ها سازمان 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 كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها

                                                 
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 فني تدوين استاندارد
  »هاويژگي  –دار هاي تزييني نقششيشه «

  
يا نمايندگي/ سمت ورئيس: 

مير هادي ، بهمن
)سراميك -دكترا مهندسي مواد(

)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

دبير:
حميدي ،عباس

)سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
كارشناس استاندارد

اعضاء: (اسامي به ترتيب حروف الفبا)
سامانيان ،حميد

)سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
پژوهشگاه استاندارد

حسينمحمد عباسي رزگله ،
)سراميك - كارشناس مهندسي مواد(

انداردسازمان ملي است

قعري ،هما
)كارشناس ارشد شيمي محض(

پژوهشگاه استاندارد

كشاورز ،محمد
)كارشناس ارشد شيمي محض(

سازمان ملي استاندارد

گلبخش،محمد حسين
)كارشناس مهندسي عمران(

اداره كل استاندارد استان يزد

مجتبوي ، سيدعليرضا
)سراميك - كارشناس مهندسي مواد(

تانداردسازمان ملي اس

محرري ،حسن
)كارشناس مهندسي عمران(

اداره كل استاندارد استان فارس

مرشدي ،عبدالرضا
)كارشناس شيمي محض(

پژوهشگاه استاندارد

نوري ،عباس
)كارشناس مهندسي معدن(

كارشناس استاندارد
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  گفتارشيپ
 توسط مربوط هايويس آن در كميسيوننپيشكه  »هاويژگي –دار هاي تزييني نقششيشه « استاندارد

جلسه كميته ملي استاندارد سيصدوشصت و پنجمين  و تدوين شده و در  تهيهشركت معيار گستر صدر 
مورد تأييد قرار گرفته، اينك به 9/12/1390 مورخهاي ساختماني مهندسي ساختمان، مصالح و فراورده

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن  قانون اصالح قوانين و مقررات 3ماده  1استناد بند 
  .شودان استاندارد ملي ايران منتشر ميبه عنو 1371ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل و هرگونه  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لوزم تجديد نظر خواهد شد

. اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت
  . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر انها استفاده كرد

   
  :ندارد به كار رفته به شرح زير استمنبع و مأخذي كه براي تهيه اين استا
تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  هاويژگي  –دار هاي تزييني نقششيشه
  
  هدف و دامنه كاربرد     1
به منظور  است كهدار هاي تزييني نقشهاي شيشههدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي  1-1

  .شودفاده ميزيباسازي محيط است
-ههاي مستطيلي اعم از ساده، رنگي، نقش برجسته بهاي تزييني با جاماين استاندارد براي شيشه  1-2

  .رودكار مي
  
  مراجع الزامي      2

بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
  . شودوب ميجزئي از اين استاندارد محس ترتيب آن مقررات

نظرهاي بعدي آن ها و تجديدار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مداركي با ذكر تاريخ انتش
 مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، در. مورد نظر اين استاندارد نيست

  .ظر استنهاي بعدي آنها موردهمواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :    استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 -سيليكاتي شيشه اوليه محصوالت - ساختماني شيشه،  10673- 1 استاندارد ملي ايران شماره  2-1

 مكانيكي و عمومي،فيزيكي تعاريف،خواص :اول قسمت -اليم-سودا

  اصطالحات و تعاريف        3
  :رودكار ميعاريف زير بت اصطالحات ودر اين استاندارد 

3-1    
  دارهاي تزييني نقششيشه

تواند حس زيبايي شود كه داراي عناصر و روابط بصري است كه ميداري گفته ميهاي طرحبه شيشه
  .انسان را راضي كند

3-2    
 (B)، و پهنا، (H)درازا، 

نشان داده شده  1شود به صورتي كه در شكل ه جهت كشش نوار شيشه تعيين مياين ابعاد با توجه ب
  .است
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  رابطه بين درازا، پهنا و جهت كشش شيشه -1شكل 

3-3    
 1هاي انبارشاندازه

  :شودهاي زير تحويل مياي است كه با اندازهشيشه
  مترميلي 4500متر تا ميلي 2100: (H)درازاي اسمي 
  مترميلي 2520متر تا ميلي 1260: (B)پهناي اسمي 

  .هاي انبارش موجود به سازنده و نوع طرح بستگي داردحداكثر ابعاد اندازه –يادآوري 

3-4    
 نواقص ظاهري

اي، نواقص خطي كوتاه دهند و شامل نواقص نقطهنواقصي هستند كه كيفيت ظاهري شيشه را تغيير مي
  .باشديا ممتد و نواقص طرح مي

3-5    
  2اي كروي يا شبه كروينقطه نواقص

  .ها بيشتر از دو برابر اندازه بعد كوچكتر استاي هستند كه اندازه بعد بزرگتر آننواقص نقطه

3-6  
 3اي كشيدهنواقص نقطه

  .ها بيشتر از دو برابر اندازه بعد كوچكتر آنها استاي هستند كه اندازه بعد بزرگتر آننواقص نقطه

3-7  
  ممتدنواقص خطي كوتاه يا 

هايي باشد كه ممكن است در داخل و يا بر روي سطح شيشه، به شكل رسوب، عالئم يا خراش نواقص اين
  .اي استبه صورت ممتد يا ناحيه

                                                 
1- Stock sizes 
2- Spherical or quasi-Spherical spot faults 
3- Elongated spot faults 
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3-8  
 1نواقص طرح

  .باشدشامل انحرافات طرح نسبت به يك مرجع مانند خط مستقيم يا لبه مستقيم شيشه مي

3-9  

  انحراف در طرح
  2در طرح عبارت است از انحراف 

3-10  
 تاول

روي آن را » پوست پيازي«اي است كه ممكن است يك پوشش بسيار نازك تاول حفره سطحي كشيده
شود وجود گوگرد در سوخت و يا سولفاتي كه به مخلوط شيشه داده گرفته باشد كه به آساني خرد مي

  .كندشده و خوب تصفيه نشده است تاول را درست مي

3-11  
 جوش

اي كه ذوب شده، جاقي پراكنده كه در داخل شيشه را جوش گويند و نشانه آنست شيشهجوش ريز و سن
  .خوب تصفيه نشده است

3-12  
 جوش فراوان

دانه يا بيشتر آنها  40متر مربع هاي ريز و درشت در يك جا فراوان باشد مثالً در هر سانتيهرگاه جوش
  .جوش فراوان گويند

  
  الزامات ابعادي  4
  ضخامت  4-1
  كليات  4-1-1

                                                 
1- Pattern faults 
5- Deviation of the pattern 
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ترين و گيري كه هر يك در ضخيمضخامت واقعي عبارت است از مقدار ميانگين حاصل از چهار اندازه
گيري بايد با استفاده از اندازه. متر انجام شده باشدميلي 01/0نزديكترين نقطه به مركز هر ضلع با دقت 

  .متر انجام شودميلي )50±5(گيري ضخامت شيشه تخت با قطر دهانه همان وسايل اندازه

  .مقاومت مكانيكي شيشه مشجر تابع طرح و ضخامت آن است –يادآوري 

  هارواداري   4-1-2
گرم گرد شده، نسبت به ضخامت اسمي بايد مطابق با ميلي 1/0مقدار اختالف ضخامت واقعي كه با تقريب 

  .باشد 1مقادير رواداري مندرج در جدول 
  هاي ضخامت اسميرواداري -1جدول 

 هااداريرو
  )مترميلي(

  ضخامت اسمي
  )مترميلي(

5/0± 3  
5/0± 4  
5/0± 5  
5/0± 6  
8/0± 8  
0/1± 10  

  
  درازا، پهنا و گونيايي  4-2
  كليات  4-2-1

، شيشه نبايد از مستطيل حاصل از ابعاد اسمي Bو پهناي  Hدر صورت مشخص بودن ابعاد اسمي درازاي 
 tهاي منفي يا از مستطيل حاصل از ابعاد اسمي منهاي رواداري بزرگتر و tهاي مثبت به اضافه رواداري

هاي ها بايد موازي با يكديگر بوده و تمام شيشهاضالع مستطيل. ها كوچكتر باشدمندرج در جدول رواداري
محدوده گونيايي آنها نيز بايد يكسان ). 2طبقه شكل (هم اندازه بايد يك مركز مشترك داشته باشند 

  .باشد
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  تعيين درازا، پهنا و گونيايي -2 شكل

  هارواداري     4-2-2
بستگي به ضخامت شيشه  (B)و پهناي اسمي  (H)بر روي درازاي اسمي ) 2طبق شكل ( tهاي رواداري

  .درج شده است 2دارد كه در جدول 
  براساس ضخامت اسمي شيشه Bو پهناي اسمي  Hبر روي درازاي اسمي  tها، رواداري - 2جدول 

 tيروادار
  )مترميلي(

  ضخامت اسمي
  )مترميلي(

 

3  

3  
4  
5  
6  

4  
8  
10  

  

  الزامات كيفيت  5
  كليات  1- 5

گيرد، كه با ارزيابي نواقص ظاهري تعيين شده در اين استاندارد سطحي از كيفيت مورد بررسي قرار مي
  .است

طور همزمان در يك سه نوع مختلف نواقص طرح در اينجا مورد بررسي قرار گرفته است كه ممكن است ب
  :اند عبارتند ازنشان داده شده 3اين نواقص كه در شكل . شيشه وجود داشته باشند
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 ؛گونيا نبودن -

 ؛موجودار بودن -

  ؛خميدگي -

  گيريهاي مشاهد و اندازهروش  2- 5
  نواقص ظاهري    2-1- 5
  اي و خطي كوتاه يا ممتدنواقص نقطه   2-1-1- 5

باً مشابه با نور روز روشن شده و در مقابل يك پرده خاكستري مات جام شيشه مورد آزمون در شرايط تقري
  .گيردمورد مشاهده قرار مي

نقطه مشاهده بايد در . متري مقابل پرده و موازي با آن قرار دهيد 3جام را به صورت عمودي در فاصله 
  .متري شيشه و جهت مشاهده نسبت به سطح شيشه بايد عمود باشد 5/1فاصله 

  .ظاهري را يادداشت كنيد 1يط به مشاهده شيشه پرداخته و وجود نواقص نامتعارفدر اين شرا
  اينواقص نقطه) الف

به تعداد، ابعاد و . گيري كنيدمتر اندازهميلي 1/0ها را با استفاده از يك ميكرومتر با دقت ابعاد اين نقص
  .اي را يادداشت كنيدتراكم نواقص نقطه

  نواقص خطي كوتاه يا ممتد) ب
  .تعداد اين نوع نواقص را يادداشت كنيد

  نواقص طرح   2-1-2- 5
بر روي شيشه قرار دهيد  3كش به عنوان مرجع استفاده كرده و آن را مانند شكل از يك ريسمان يا خط

  .گيري كنيدطرح نسبت به اين مرجع را اندازه () 2انحراف
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايش انواع نواقص طرح -3شكل 

  
                                                 
1- Disturbing 
1- Deviation 
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  قابل پذيرش هايمحدوده  3- 5
  اينواقص نقطه    3-1- 5

  :اي كروي و شبه كروينواقص نقطه) الف
متر باشد، نقص مذكور با محدوديت قابل ميلي 3در صورتي كه اندازه بعد بزرگتر نقص كوچكتر يا مساوي 

  .قبول است
ر باشد در هر متميلي 5متر و كوچكتر يا مساوي ميلي 2در صورتي كه اندازه بعد بزرگتر نقص، بزرگتر از 

  .نقص قابل قبول است 2يك مترمربع تا 
  .متر باشد قابل قبول نيستندميلي 5اين نواقص در صورتي كه اندازه بعد بزرگترشان بيش از 

  ؛مترميلي 2اي كشيده با پهناي كوچكتر يا مساوي نواقص نقطه) ب
ر بدون محدوديت قابل قبول متر باشد، نقص مذكوميلي 4در صورتي كه درازاي نقص كوچكتر يا مساوي 

  .است
متر باشد، در ميلي 25متر و كوچكتر يا مساوي ميلي 4ها بزرگتر از در صورتي كه اندازه درازاي آن

اين  .متر باشد، قابل قبول استميلي 100صورتيكه مجموع درازاها در يك مترمربع، كوچكتر يا مساوي 
  .متر باشد قابل قبول نيستندميلي 25نواقص در صورتي كه درازاي آنها بزرگتر از 

  ؛مترميلي 2اي كشيده با پهناي بزرگتر از نواقص نقطه) ج
نقص قابل  2بع تا رمتر باشد در هر مترمميلي 8ها كوچكتر يا مساوي در صورتي كه اندازه بعد بزرگتر آن

متر باشد قابل قبول ميلي 8ها، بزرگتر از اين نواقص در صورتي كه اندازه بعد بزرگتر آن .قبول است
  .نيستند

  نواقص خطي كوتاه يا ممتد    3-2- 5
  تن  20مترمربع شيشه بازاي حداقل  20نقص در  05/0تعداد مجاز اين نواقص برابر است با ميانگين 

  .باشدمي
  نواقص طرح    3-3- 5

  .شتر باشدمتر در هر متر بيميلي 12نبايد از ) 3طبق شكل (شود نشان داده مي انحراف طرح كه با 
  
  گذارينشانه  6

گذاري شيشه تخت كششي به منظور مطابقت با اين استاندارد بايد با ذكر موارد زير بر روي بسته نشانه
  :بندي يا بارنامه صورت گيرد

  ؛نوع شيشه  6-1
  ؛مترضخامت اسمي برحسب ميلي  6-2
  ؛متربرحسب ميلي (B)و پهناي اسمي  (H)درازاي اسمي   6-3
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  ؛توليد كننده ان تجارينشنام يا   6-4
  .مجوز اخذعالمت استاندارد ايران پس از   6-5
  


