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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   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  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  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  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  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

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  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  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  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   مصـرف  از يـت حما بـراي  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اجراي بعضـي  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 از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  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

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  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 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 »هاويژگي - اي  لوستردانه هاي شيشه «

  
 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  مير هادي ، بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(امام خميني دانشگاه بين المللي

  :دبير

  حميدي، عباس
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

 كارشناس استاندارد

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  سامانيان، حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  عباسي رزگله، محمد حسين
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 زمان ملي استانداردسا

  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(
 

 سازمان ملي استاندارد

  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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  پيش گفتار
شـركت  توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه »هاويژگي -اي  لوستردانه هاي شيشه« استاندارد

مهندسـي   اسـتاندارد  ملـي  كميتة اجالس وپنجمينسيصدوشصت  در و شده تدوين و تهيه معيار گستر صدر
 بـه  اينـك  ، اسـت  گرفتـه  قرار تصويب مورد 9/12/1390  مورخ هاي ساختمانيساختمان، مصالح و فراورده

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و انينقو اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

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

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . 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 زير شرح به گرفته قرار ستفادها مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

 تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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 هاويژگي -اي  لوسترهاي شيشهدانه

  و دامنه كاربرد هدف   1
اين . باشداي مورد مصرف در لوستر ميهاي شيشهانواع دانههاي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي

و  يابعاد هاياين استاندارد ويژگي. دار و بدون سرب كاربرد دارداي سربهاي شيشهنواع دانهابراي استاندارد 
  .گيردرا دربر نميها شكل اين دانه

  مراجع الزامي  2
. ران به آن ها ارجاع داده شـده اسـت  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي اي

 . شودمي ئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب  بدين ترتيب آن مقررات جز

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعـدي آن  
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آنهـا ارجـاع داده     . مورد  نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . ره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استشده است ، هموا
 : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

3-1 BS 2649-3:1988-Methods for analysis of glass - Glasses of the potassium oxide-lead 
oxide-silica type   

 

 و تعاريف  اصطالحات 3

 :رود، اصطالحات و تعاريف زير به كار ميدر اين استاندارد

3-1   

 دار  شيشه كريستال يا شيشه سرب

اين نوع شيشه، داراي . است باكسيد سرسيليكاتي است كه در تركيب خود حاوي  هاي شيشهيكي از انواع 
گذاري آن نيز همين رسد علت نام است و به نظر مي كوارتزهاي  ظاهري درخشنده و شبيه به كريستال

شود و  ها مي در اين نوع شيشه ضريب شكست نور وجود سرب در شيشه كريستال باعث افزايش شباهت باشد
كمي دارند و  سختيها همچنين  اين شيشه. هاي كريستال داراي درخشندگي و تاللو هستند درنتيجه شيشه

بنابراين ظروف تزييني موسوم به ظروف كريستال از اين جنس . ها وجود دارد اين شيشه كاريتراشامكان 
هاي حاوي سرب  شيشه چگاليباالست، لذا  جرم اتميبا  عنصري، سربهمچنين از آنجا كه . شوند ساخته مي

كمي  مدول االستيسيتههاي كريستال همچنين داراي  شيشه. ها باالتر است نسبت به ساير انواع شيشه
  كنند دار ايجاد مي هستند و در نتيجه در اثر ضربه، صدايي زنگ

  شيشه 2- 3
 .است  درآمده صلباست كه بدون تبلور به حالت  كه از حالت مذاب طوري سرد شده است معدنياي  ماده 



2  
 

  

3 -3   
 شيشه سودا اليم

هاي در و پنجره  شيشه. درصد از ميزان كل شيشه توليدي در جهان، شيشه سودااليم است 95بيشتر از 
اي روزمره از جنس شيشه  و بسياري ديگر از محصوالت شيشه ها بطري، خودروهاي  ، شيشهساختمان

 اكسيد كلسيم، اكسيد سيليسيومدهنده اين نوع شيشه عبارتند از  مهمترين اجزاي تشكيل. سودااليم هستند
 .اكسيد سديمو 

3 -4   
 شيشه بوروسيليكاتي

كمي  چگاليدماي بلند و - كم تا متوسط داشته، رفتار ويسكوزيته ضريب انبساط حرارتيها  اين نوع شيشه
اي آزمايشگاهي، صنعتي و خانگي با استفاده از اين نوع شيشه ساخته  بسياري از ظروف شيشه. دارند
  .شوند شناخته مي... هاي تجارتي مانند پيركس، سيماكس، تركس و  ها در بازار با نام اين شيشه. شوند مي

  طبقه بندي      4
  گرددبر اساس ميزان اكسيد سرب به سه كالس زير طبقه بندي مي اي مورد مصرف در لوسترهاي شيشهدانه

هاي دانه هاآن كه اصطالحا به ،درصد وزني اكسيد سرب دارند 15هايي كه كمتر از دانه:  1كالس  4-1
  .گردداطالق ميبلوري 

هاي ها دانهكه اصطالحا به آن نددرصد وزني اكسيد سرب دار 24تا  15هايي كه بين دانه:  2كالس  4-2
  .گرددنيمه كريستال اطالق مي

هاي ها دانهكه اصطالحا به آن درصد وزني اكسيد سرب دارند 24تر از هايي كه بيشدانه:  3كالس  4-3
  .گرددكريستال اطالق مي

  هاي ظاهريويژگي     5
  :شود نمونه مردود مي ، عيب محسوب شده ودانه هامشاهده هر يك از موارد زير بر روي 

  ؛ ، پرنشدگي ، لب پريدگي ، شكستگي هر گونه ترك   1- 5
 ؛كجي و لب قيطاني   2- 5

، غير برنده و بدون  ختبايد هموار، يكنوا دانه هاي شيشه اي مورد مصرف در لوسترلبه كليه  پليسه  3- 5
  تاب باشند؛

  ؛زدگي  4- 5
  ؛خط مويي  5- 5
  ؛موج داخلي  6- 5
  صورت شستشو با آب گرم پاك نگردند؛ياه كه در هاي س لكه  7- 5
  ؛)بدنه بايد كامال شفاف باشد(وجود هر گونه كدري   8- 5
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  .وجود هرگونه حباب ريز يا درشت كه با چشم غير مسلح قابل رويت باشد 9- 5
نانومتر تا  800 ده درصد در محدو85 ، داشتن عبور نور حداقل  ، حد قابل قبول رنگ رنگ هاي شفاف و بي در شيشه -  يادآوري

همچنين تغيير عبور نور نسبت به ضخامت . باشد ها مي اي از طول موج نانومتر و نداشتن جذب ناگهاني در يك يا محدوده340
، شدت رنگ يا  هاي رنگي در شيشه. باشد متر ميميلي2در ضمن ميزان عبور نور اشاره شده براي ضخامت . بايد خطي باشد

  .درصد باشد 5/2، بايد داراي رواداري حداكثر  اي يكسانه ميزان جذب در ضخامت

  تعيين ميزان اكسيد سرب      6
  انجام پذيرد 1-2 بند تعيين ميزان اكسيد سرب بايد طبق

  برداري نمونه     7

  اندازه نمونه 7-1

سبتأ كه كاربرد يا خصوصيات يكسان دارند و تحت شرايط نهايي دانه، تمام  در يك محموله -بهر  1- 7-1
بندي  در يك بهر گروه) ها و ميزان اكسيد سرباندازه دانه،شكل ظاهرينظير (اند  مشابهي توليد شده

، بايد از هر بهر،  هاي ذكر شده براي تطبيق خصوصيات نمونه مورد نظر در اين استاندارد با ويژگي .شوند مي
  شوداي به صورت جداگانه برداشته  نمونه

 هاي متفاوت باشند، بايد در حدود بندي به صورت بستهي مورد مصرف در لوستر اهاي شيشهدانهكه زماني 
هاي دانهبرداري  برداري شود و نمونه برداري شوند، اما نبايد كمتر از دو بسته نمونه ها نمونه درصد از بستهيك 

 .از بهر، بايد به صورت تصادفي انجام شودشيشه اي مورد مصرف در لوستر 

  :، مطابق روش زير عمل شود ن از تصادفي بودن انتخاببه منظور اطمينا
بخش صحيح  (r ، شماريم ميr ، ...،3، 2، 1از يك نقطه انتخابي در بهر شروع كرده و در يك رديف از شماره 

  . داريمام را برمي rو ظرف شماره ) باشد اندازه نمونه ميn: اندازه بهر و N: باشد،  مي 

  د اطمينان براي مطابقتتعداد آزمونها و حدو     8
ها به جز در مورد تمام ويژگي اي لوسترهاي شيشهدانههاي انجام شده بر روي ، آزمون در مورد نمونه اوليه
ها مردود شود، معيوب اي كه در يك مورد يا بيشتر از ويژگي پذيرد و هر نمونه انجام مي تعيين ميزان سرب

  :شود نمونه اوليه منجر به يكي از موارد زير مي معايب. گردد تلقي شده و مردود اعالم مي
ها قبول ، كمتر يا برابر با تعداد قابل قبول باشد، بهر در مورد اين ويژگي اگر تعداد عيوب در نمونه اوليه:  الف

  .بر روي آن صورت گيردتعيين ميزان اكسيد سرب مربوط به  محسوب شده و بايد آزمون
هاي ، بزرگتر يا برابر با تعداد مردودي باشد، بهر بايد بدون انجام آزمون اوليهاگر تعداد عيوب در نمونه :  ب

  .، مردود اعالم گردد بعدي
، بين تعداد مورد قبول و تعداد مردود باشد، بايد نمونه ثانويه از بهر  اگر تعداد عيوب در نمونه اوليه:  ج

، كمتر يا برابر با تعداد  اولين و دومين نمونه اگر مجموع معايب در. برداشته شود و مورد آزمون قرار گيرد
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بر تعيين ميزان سرب بعدي  شود و آزمون ر مورد قبول واقع ميها، بهقابل قبول باشد، در مورد اين ويژگي
  .گيرد روي آن صورت مي

،  يهاي بعدتر يا مساوي با تعداد مردودي باشد، بهر بايد بدون انجام آزمون، بزرگ اگر مجموع معايب: د
  .مردود اعالم گردد

  گذاري بندي و نشانه بسته   8
بندي شوند كه در برابر حمل و نقل و ضربه  بسته صورتي بايد بهدانه هاي شيشه اي مورد مصرف در لوستر 
با يك زبان در صورت ضرورت ها با جوهر ثابت با زبان فارسي و  مقاوم بوده و مشخصات زير بر روي جعبه

  :خارجي نوشته شود
  ؛ المت تجارتي يا نام واحد توليديع  8-1
  ؛ درون جعبه دانهتعداد   8-2
  ؛. دانهنوع   8-3
  .كالس  8-4
  

  
  


